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	ملخص  	تنفيیذيي   	  
هھھھدفت ددررااسة ضغوطط االعمل بمركز خدماتت االعمالء بدااتانت للتعرفف على حجم ضغوطط االعمل بمركز 
كز خدماتت عمالئهھا وومديي تأثر االعامليین من ووكالء االردد ووغيیرهھھھم بتلك االضغوطط. شملت االدررااسة كل االعامليین بالمر

االذيین يیبلغ عدددهھھھم   ADSL ( 10) ٬،ثابت  (33)٬، ووكيیل رردد سوددااني )221( تيشخصا كانن توززيیعهھم كاآل  333  
نجازز ططموحح قد يیصل إإ ىىتوقع من مركز خدمة االعمالء مستومشرفا وومديیراا. يیُ  (25)  متدرربيین إإضافة االي  (10)

االدفع االمقدمم  ى% للعامليین عل80وو ووكالء سوددااني ى % للعامليین عل90جل٬، االدفع ااآلى % للعامليین عل90 ىلإإ
.ثابت ى% للعامليین عل60  

عمت بمقابالتت فردديیة ووثنائيیة مع ووكالء االردد ااستباناتت ددُ  6ططبقت في االدررااسة مقايیيیس االضغوطط في شكل 
ررووعي في االمقابالتت اانن يیكونن هھھھناكك رراابط. ووغيیرهھھھم وو االجماعيیة كما ررووعي أأما في حاالتت االمقابالتت االثنائيیاتت   

االفردديیة ااختيیارر شراائح بموااصفاتت معيینة. هھھھدفنا في كل االخيیاررااتت أأنن تكونن عشواائيیة. عولجت  في االمقابالتت
 ً باستخداامم االحاسوبب ووتم ااستخداامم االوسائل  spss بوااسطة االبرنامج ااإلحصائي ااالجتماعي االبيیاناتت إإحصائيیا

: كاآلتيووكانت االنتائج  .ااإلحصائيیة االمناسبة للوصولل إإلى أأهھھھداافف االبحث  
1. ااتت دداللة إإحصائيیة لالحترااقق االنفسي لدىى ووكالء االردد ووررؤؤساء االمجموعاتت وواالمشرفيین توجد مظاهھھھر ذذ  

.وومديیريي مركز االخدماتت  
2.   ً .بيین ددررجة ااالحترااقق االنفسي لوكيیل االردد ووعمرهه االزمني ال توجد فرووقق دداالة إإحصائيیا  
3.   ً من  وولئك االذيین قضواا فترةةأأضغوطط االعمل عند حديیثي االتعيیيین وو ىىعلى مد ووجودد فرووقق دداالة إإحصائيیا

  .االوقت في االمركز
4.   ً ً  توجد فرووقا كذلك  . االتعليیمي للعامليین ىىتبايینت بتبايین االمستو ٬، االضغوطط ىىمستو ىعل دداالة إإحصائيیا

.ووحجم االوااسطة االتي ااستخدمت للحصولل علي عمل ااوو ووضع ما ىىمستو  
5.   .علي عند ااوولئك االذيین تم تحريیكهھم من قسم ما ددااخل االمجموعة كسوددااسيیرفيیسأأسجلت فرووقق ضغوطط  
6. .كذلك سجلت فرووقق ووااضحة بيین االجنسيین   
7.   ً على تمايیز ددررجة ضغوطط االعمل بيین االعامليین في وورردديیتي االنهھارر لكن سجلنا  لم توجد فرووقق دداالة إإحصائيیا

.االعامليین في وورردديیة االليیل االذيین ليیس لديیهھم عمل آآخر ىىاالضغوطط لد ىىاانخفاضض في مستو  
8.   ً فئة ب مقاررنةمتزووجيین) اال (غيیرفئة  ىىعلى حجم االضغوطط لد لوحظ ووجودد فرووقق دداالة إإحصائيیا

باء االذيین تناقصت ددخولهھم (االمتزووجيین) من االجنسيین. كما لوحظ ااررتفاعع االضغوطط عند االحواامل ووعند ااآل
.عن ااحتيیاجاتهھم االمعيیشيیة  
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9.   ً عملهھم في مركز خدماتت  إإلىضافة إإ ىىأأنن االذيین يیعملونن في ووظظائف أأخر ىعل توجد فرووقق دداالة إإحصائيیا
عاليیة من االضغوطط.ددررجة  إإلىاالعمالء يیتعرضونن   

10. نن مجموعة سوددااتل تفرقق بيینهھم ووبيین االعامليین في أعتقاددهھھھم باابالدوونيیة من جرااء  االعامليینمن %79يیعاني  
االمجموعة   .في االمعاملة  

11. .% من االعامليین لعدمم ووجودد غطاء صحي71.6 ىىجلت ضغوطط لدسُ    
12.    . لعامليین من ضغوطط االعملاامن  %66.5يیعاني  
13. عتقاددهھھھم بعدمم تساوو االفرصص وواالحقوقق ددااخل إإاسس بالغبن وواالظلم من جرااء حسلعامليین باإلاا% من 53يیشكو  

.ددااتانت  
14. ىىسجلت ضغوطط لد    41.9 % صابة بعاهھھھاتت مستديیمة من جرااء إإنزعاجج االعامليین من ااحتماالتت ااإل  

 ً   .في االسمع وواالنظر خصوصا
15. .وو االمجتمع االمحيیط بهھمأأسرةة من االعامليین لضغوطط خاررجيیة في نطاقق ااأل %41يیتعرضض    
16. كشف عن ططائفة ووااسعة من ااآلثارر االصحيیة االمرتبطة بالضغوططتم اال  بمستويیاتت مختلفة لكن لم نلحظ آآثارر   

فقداانن االداافع االجنسي ووأأخطيیرةة مثل ااالكتئابب  مخدررااتت كوسائل االحولل أأوو االكتعاططي  ىلإإوولم نجد إإشاررةة   
   .للتغلب على االصعابب

ناتجة عن ظظرووفف أأسريیة أأوو من االمجتمع اال يیةاالضغوطط االخاررجهھھھدفت هھھھذهه االدررااسة إإلى االتعرفف على أأثر  
ىكذلك للتعرفف عل .االمحيیط بالعامليین تأثيیركليیهھما على  ىىلمعرفة ووقيیاسس مد٬،  االضغوطط االدااخليیةوو دداارريياالمناخخ ااإل  

.االعامليین بمركز خدماتت عمالء ددااتانت  
االتعيیيین  بساليیأأددااء االعاليیة ٬، دداارريي٬، توقعاتت ااألصراامة االمناخخ ااإل لى عدةة نتائج من أأهھھھمهھا:إإتم االتوصل 

وواالتدرريیب ٬، االورردديیاتت ٬، نوعيیة االعمالء٬، االفرووقاتت االعمريیة بيین االعامليین وواالمشرفيین جميیعهھا لم تتسم بالمروونة االتي 
. يیمكن أأنن تساهھھھم في تقليیل االضغوطط االمهھنيیة في مناخخ عمل معقد كمركز خدماتت االعمالء  

:ا يیليووفي ضوء االنتائج االتي توصلت االيیهھا االدررااسة يیوصي فريیق االباحثيین بم   
   البد من ررفع االرووحح االمعنويیة لدىى االعامليین .1
ضرووررةة أأنن يیسودد االمناخخ االمفتوحح وواالمناخخ .2 .االعائلي في االمؤسسة     
ددااء وواالتقيیيیمسلوبب مرااجعة ااألأأسلوبب ااإلدداارريي وومنهھجيیتهھ السيیما في في ااأل إإعاددةة االنظر .3  
ً  أأننإإعاددةة االنظر في مفهھومم  .4   .حق ىعل االعميیل دداائما
عراافف وواالمماررساتت تخالف االلواائح وواالقواانيین االسودداانيیة ووااأل االتىدداارريیة ساليیب ااإلإإعاددةة االنظر في بعض ااأل .5

االعالميیة االتي ووقع عليیهھا االسودداانن وونشيیر هھھھنا بالتحديید :إإلى    
  .قواانيین االعمل االمنظمة للتعيیيین ووإإعاددةة االتعيیيین •
.جهھاززاالحاسوبب ىااللواائح االمنظمة للعمل عل •  
.وواالمرااقبة جهھزةة ااالستماععأأ ىااللواائح االمنظمة للعمل عل •  
.االيیومم االصحي للسيیدااتت •  
.نذااررااتتسيیاسة ااالستيیضاحاتت ووااإل •  
ً أأضافيیة بطريیقة معالجة االرااحاتت ااالسبوعيیة وواالرااحاتت ااإل • .لظرووفف االعامليین كثر تفهھما  
.جاززااتت االسنويیةااإل •  
.مم وواالجنيینيیامم االحمل وواالرضاعة ووصحة ااألأأمعالجة  •  
ضض مع االعمل في مركز خدماتت معالجة ووضع االعامليین االذيین يیعانونن من ظظرووفف صحيیة تتعارر •

.االعمالء  
  .ررفع معدالتت االرضى االوظظيیفي لدىى االموظظفيین .6
نتهھاجج سيیاسة ووااضحة في تعيیيین ووتدرريیب االعامليین بعد تحديید ووصف ووظظيیفي ووشخصي ددقيیقيین ثم إإخضاعع اا .7

االمتقدميین لتقيیيیم نفسي وومهھني تحمل ضغوطط عمل غيیر عادديیة  ىبموااصفاتت علميیة للتأكد من قدررتهھم عل  
  .االبيیئة وواالثقافة االسودداانيیة ىعلووددخيیلة 
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خضاعهھم لدووررااتت تدرريیبيیة تخصصيیة ووددووررااتت إعداادد ووتأهھھھيیل االمشرفيین وواالمديیريین بإضرووررةة ااالهھھھتمامم ب .8
ً تنشيیطيیة مكثفة إل ً  عدااددهھھھم نفسيیا .دداارريیةووررفع قدررااتهھم ااإل ووااجتماعيیا  

  :ثاررهھھھا االعاملونن بصوررةة متكرررةة حوللأأضرووررةة معالجة االمشاكل االتي  .9
  .ي وواالرااتبي بشكل ووااضح االمعالماالهھيیكل االوظظيیف •
ليیهھا إإ ىسس ااختيیارر ررووساء االمجموعاتت وونواابهھم بجعل هھھھذهه االوظظائف قطاعاتت يیترقأأمعالجة  •

ددااء٬، االحضورر وواالغيیابب ٬، ددووررااتت تدرريیبيیة االعامليین بتنافس يیأخذ في ااالعتبارر مدةة االخدمة ٬، ااأل
  .شرااففددااررةة وولإللإل

سس أألمختلفة في االمركز ووددااخل ددااتانت ووووضع أأسس ااختيیارر ووتسكيین االعامليین في موااقع االعمل اا •
.كثر شفافيیةأأوومعايیيیر   

10. االشركة فائدةة من تعويیيیم  ىىنهھ رربما ترأأوونقترحح  االنظر في حجم االعمالة االموجوددةة بمركز االخدماتت إإعاددةة 
شخاصص االمناسبيین بعد إإعاددةة تقيیيیم ااحتيیاجاتت االشركة نن بالمركز ووإإعاددةة تعيیيین ااألاالوظظائف االعاملة ااآل

كادديیميیة ووسايیكولوجيیة أأددااء تلك االوظظائف ووووضع موااصفاتت مطلوبة ألاالاالمستويیاتت االمهھنيیة االوظظيیفيیة وو
. حسب االموااصفاتت تقتضيیهھا هھھھذهه االوظظائف  

11. عاددةة تقيیيیم االعامليین ووتسكيین منإعليیهھا تكليیف جسم خاررجي ب ىهھھھذاا االمنح ىإإذذاا ررأأتت االشركة أأنن تنح   ىىيیر  
ىنن تعمل االشركة علعن االمحاباةة وواالوساططاتت ووأأ بعيیدااً  هھذذلك االجسم تسكيین تسكيین من   يیتم ااالستغناء عنهھم   

  .كثر مناسبة لمؤهھھھالتهھم ووخبرااتهھم ووقدررااتهھمأأمن مركز خدمة االعمالء في موااقع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االمقدمة  
 
 

ررضضُسنة هللاِ في ااأل:االعمل  	  

 
هِھ َخْلُق وَوِمَن اايیَاتِ   	ااإلنسانن من نفس ووااحدةة تفرعت إإلى شعوبب ووقبائل ليیتعاررفواا﴿ ىتعالوو هھخلق هللا سبحان

َماوَوااتِت وَوااالرَْرضِض وَوااْختِالفَُف أأَْلِسنَتُِكْم وَوأأَْلَواانُِكمُ  صالحح إإووعلمهھم وومكنهھم من   	إإنِنَّ فِي ذَذاالَِك آليَیَاتٍت لِّْلَعالَِميیَن ﴾  	,االسَّ
ً ااعماررهھھھا الستثمارر خيیرااتهھا . ووقدرر هللا في ااالررضض أأنن جعل االحيیاةة إإررضض ووااأل لإلررااددةة  ووااختباررااً  وواابتالءً  متحانا
ريیة حتى يیتبيین االصالح من االطالح ووجعل االحق عز ووجل االتفاضل ببيین االناسس في ااالستطاعة وواالقدررةة االبش
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يیَتَّخِ   	وواالمعرفة﴿ ْنيیَا وَورَرفَْعنَا بَْعَضهھُْم فَْوقَق بَْعض دَدرَرَجاتٍت لـِّ ِعيیَشتهَھُْم فِي ااْلَحيیَاةِة االدُّ َذ بَْعُضهھُم بَْعًضا نَْحُن قََسْمنَا بيَْینهَھُم مَّ
	.ليیتكامل االجنس االبشريي فلو تساووتت االقدررااتت وواالكفاءااتت الستغنى كل فردد عن غيیرهه  	ُسْخِريیًّا ﴾    

يیريي إإنهھ فَِريیضة يیحاسب ااإلنسانن على ترِكهھا  نووهھھھُناكك م  	.مانةأأفالعمُل في ااإلسالمِم ووااجُب ووعباددةة٬، وواالعمل 
ّهللاُ َعَملَُكْم وَورَرُسولهُھُ وَوااْلُمْؤِمنُونَن﴾ ووهھھھو وَوقُِل ااْعَملُواْا فََسيیََرىى  ﴿  	:وويیُثابَب على االقيیامِم بهِھا ووحث على االعمل بقولهھ تعالى

	أأمرمطلق بالعمل  .	النن   	االعمل مهھما يیكن في قولهھ ﴿ ىعليیهھ عل هھوولقد حض االحبيیب االمصطفي صلوااتت هللا ووسالم  
إإنن هللا يیحب   	:ووفي حديیث آآخر   	يیأخذ أأحدكم حبلهھ فيیحتطب على ظظهھرهه خيیر لهھ من أأنن يیسالل أأحداا أأعطاهه أأوو منعهھ﴾

	ترفف االضعيیف االمتعفف وويیبغض االسائل االملحفاالمؤمن االمح  .		﴿ ى:كذلك علمنا دديیننا أأنن نحسن االعمل إإذذ قالل تعال    
إإنن هللا يیحب إإذذاا عمل أأحدكم عمالً أأنن   	"صلي هللا عليیهھ ووسلم  ىفقد قالل االمصطف  	صنع هللا االذيي أأتقن كل شيء﴾

	.."من عمل عمالً فأتقنهھررحم هللا "ووددعا االنبي صلي هللا عليیهھ ووسلم لمن أأتقن عملهھ حيیث قالل   	"يیتقنهھ    

	تطورر  	سبل   كسب  االعيیش  	  
ل ما فصل ووأأجمل ماشاء أأنن يیجمل وومن بابب ففصّ   	﴿وونزلنا عليیك االكتابب تبيیانا لكل شيء﴾ :قالل تعالى
شكالل ووططرقق كسب االعيیش وورربط ذذلك بتنوعع ووتطورر االجنس أأتنَوعع ووتطورر  ىتبارركك ووتعال ههجمالل ذذكراالتفصيیل ووااإل

ددمم ووحوااء عليیهھما آآمن بداايیة االخليیقة كالحيیاكة عند  يید من االمهھن وواالحرفف بدءااً االعد ىلإإاالبشريي. فالقرآآنن أأشارر 
تعالى:  هھاالسالمم للسفيینة في قول هھ﴿ووططفقا يیخصفانن عليیهھما من ووررقق االجنة﴾٬، ثم بناء نوحح عليی ىتعال هھاالسالمم في قول

ووأألنا لهھ االحديید﴾ ووعلمناهه   	﴿ هھدد عليیهھ االسالمم بقول﴿ وَوااْصنَِع ااْلفُْلَك بِأَْعيیُنِنَا وَووَوْحيیِنَا ﴾ ووجاء ذذكر االحدااددةة في تمكيین ددااووؤؤ
﴿وواالسماء ووما بناهھھھا﴾٬،ووأأمر هللا سبحانهھ  هھووتناوولل صناعة االبناء في قول  	"صنعة لبوسس لكم لتحصنكم من بأسكم

ووإإذذ يیرفع إإبرااهھھھيیم االقوااعد من االبيیت ووإإسماعيیل رربنا تقبل منا إإنك   	"إإبرااهھھھيیم االخليیل ببناء االكعبة االشريیفة  ىووتعال
أأفرئيیتم ما "٬، وواالفالحة "كمثل االعنكبوتت ااتخذتت بيیتا"٬، وواالنسج "كالتي نقضت غزلهھا"فالغزلل   	"سميیع االعليیمأأنت اال
٬، وواالخبز "ووأأما االسفيینة"٬، وواالمالحة "ووااتخذ قومم موسى من بعدهه من حليیهھم عجال جسداا"٬، وواالصيیاغة "تحرثونن

ووتنحتونن من االجبالل "٬، وواالنحت "ووثيیابك فطهھر"٬، وواالغسل "جاء بعجل حميین"٬، وواالطبخ "ااحمل فوقق ررأأسي خبزاا"
ووتطوررتت االصناعاتت وواالحرفف ووتعدددتت ووتطورر معهھا سبل كسب االعيیش  	."بيیوتا  

	مركز  	خدمة االعمالء   	  
من سماء أأاالظَوااهھھِھِر االَحديیثِة في َكسِب االَعيیِش االعمَل في مرااكز ااالتصالِل وومرااكز االردد ووقد أأطُطُلقت عليیهھا  

نشاء مركز خدمة االعمالء هھھھو ااستقبالل االمحاددثاتت إإء. االهھدفف من عدةة منهھا ما سمتهھ ددااتانت ووهھھھو مركز خدمة االعمال
تصاالتت االعمالء ااتطوررتت االخدمة من ااستقبالل   	.االهھاتفيیة من االعمالء في شكل ااستفساررااتت ووبالغاتت ووشكاووىى

تقديیم االمساعدااتت االفنيیة لحل مشاكل االعمالء في مجالل  إإلىوواالتعامل معهھا بغرضض تحسيین ووتطويیر ااألددااء االدااخلي 
	.خر االقائمة آآ إإلىقاتت االهھاتفيیة ووخدماتت االشبكة االعنكبوتيیة االبطا    

خدماتت مابعد االبيیع  إإلى ضافةً إإاالكثيیر من نشاطط االتسويیق أأصبحت تمثل أأنن  إإلىتنوعت خدماتت مرااكز االردد 
نن معظم االشركاتت االكبرىى ضحت ااآلأأ ىعن ططريیق االهھاتف عبر مرااكز ااالتصالل حت تتم االتي ووتحصيیل االديیونن
	.تصالل للتوااصل مع عمالئهھاتستخدمم مرااكز ااال    
	ووصل تعداادد  	مرااكز   االردد  وومرااكز ااالتصالل في بعض   	مدنن   	االعالم   إإلى  بضع من االمئاتت في االمديینة  

ما تقامم مرااكز ااالتصالل وومرااكز االردد االوااحدةة. ووكثيیرااً  ميیالل من موااقع االشركاتت ااأل آآالفففي موااقع تبعد   
	ذيینجلهھا ووشراائح االعمالء االأأنشأتت من أأُ وواالمؤسساتت االتي   	هھھھذهه االمرااكز لتقديیم االخدماتت لهھم. ووفي بعض  ىتسع  

ً االحاالتت فرقق االوقت ووبُ  ً  عد االشقة ثقافيیا 	.كبر من بعد االمسافة بيینهھماأأبيین مقدمم وومتلقي االخدمة رربما يیكونن  ووحضارريیا    
ال ىيیصعب عل  االمرء  أأنن يیالحظ ظظهھورر االقليیل من مرااكز االردد  شركاتت  إإلىضافة إف  .في االعاصمة االقوميیة  
وو تعمل أأاالحكوميیة وواالخاصة تفكر   من االمؤسساتت نن عدددااً أأ٬، تالحظ MTNككنارر ووززيین وو  ىىخراالتت ااألااالتص
ااستخداامم مرااكز ااالتصالل وومرااكز االردد ىعل  ئنن االمطافااآل ىلخدمة شراائح مختلفة من االزبائن. ظظهھر منهھا حت  

سعي  ىىوونحن نسمع وونر  	.وواالنجدةة ووااالسعافف ووبنك االخرططومم ووبنك االسالمم وواالجمارركك وواالميیناء االبريي ووغيیرهھھھا
.عمالل االتجارريیة االعادديیةنشاء مرااكز لخدمة بعض االصناعاتت ووااألاالبعض التخاذذ خطوااتت جاددةة إل  
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 ً ووقيیاسا 	ىعل   	مايیجريي عاددةة في االسودداانن من محاكاةة ٬، فالمرء يیتوقع حدووثث اانفالتت   كبيیر في مرااكز   
إإددااررةة ددااتانت توقع حجم  ىيیفوتت عل أأنهھخدماتت االردد وومرااكز ااالتصالل في االسنوااتت االقليیلة االقاددمة . ووال نخالل 

نهھ سيیغيیب أأكما ال نظن  .ووشكل االمنافسة االتي سيیتعرضض لهھا مركز خدماتت االعمالء في االسنوااتت االقليیلة االقاددمة
.كل االمستويیاتت ىاالعامليین بدااتانت عل ىإإددااررةة االمركز بل ووعل ىعنهھا ما يیعني ذذلك من ااززدديیادد االضغوطط عل  

ووليیة صاحب االعملؤمس 	  
 هھ.قبل أأنن يیِجَف عرق ههنعطي ااألجيیَر أأجر ننأمم االحقوقق وواالوااجباتت االمرتبطة بالعمل. فقد أأُمرنا بسالنظم ااإل

ووإإنن االغنم( ) ال ضررر ووال ضراا( بأنهھكما أأُِمرنا  جر بالعمل. خيیر يیعني مساووااةة ااألمر ااألووااأل ) .مرتبط بالغرمم  
ااالََمانَاتِت إإِلَى  كذلك أأمرنا االحق عز ووجل ", أأنَن نَُودّدييُ   ووفوقق ذذلك علمنا دديیننا االحنيیف إإنن كل منا ررااععٍ  ." هھَاأأهھھَْھلِ   

خالقيیة تجاةة وويیدخل في لب ذذلك مسئوليیة رربب االعمل االشرعيیة وواالقانونيیة ووااأل هھوولل عن ررعيیتؤووكل منا مس
  هھ.صحة ووسالمة االعامليین مع ىاالمحافظة عل

ااإلضافيیة  لكل عامل ما يیتقاضاهه تماما بمافي ذذلك االساعاتتأأنن يیوضح فمن مسئوليیاتت صاحب االعمل 
مرااعاةة االمساووااةة بيین االمرأأةة  ىعراافف االدووليیة علكذلك تنص كل االضواابط وواالقواانيین ووااأل  	ا.وواالمقابل االمادديي لهھ

يیجب  جر بحيیث ال يیحرمم أأيي منهھم من أأيي منصب بسبب االنوعع. ووتفضيیل شخص على آآخر.وواالرجل في االعمل ووااأل
 ىىأأيي شيء آآخر. ووقد ررأأوو أأبسبب االمحسوبيیة ليیس أأساسس أأيي ترقيیة وو هھھھي كونن بالكفاءةة وواالعلم وواالمقدررةة االتييیأأنن 

 االمشرعع االسوددااني أأنن يیحددد ساعاتت عمل معيینة للمرأأةة وومنع عملهھا لخمسة ساعاتت متوااصلة ددوونن ررااحة. كما حظر
ً تشغيیلهھا في ااألعمالل االشاقة وواالخطرةة كالمناجم وواالمحاجر وواالمواادد االسامة. كذلك ضُ  موااصفاتت االعمل  بط عالميیا

.جهھزةة االسمع وواالمرااقبةأأاالعمل في جهھازز االحاسوبب وو ىعل  

أأنوااعع االعقودد 	  
نوااعع االعقودد في قانوننأأ 	:االعمل االسوددااني االجديید ثالثث      
	.عقد مسمى ااألجل لمدةة عامم ووفقاً لضواابط محدددةة •    
عن  هھعقد يینص على رربط االعامل بالعمل لفترةة محدددةة من االزمن . هھھھذاا االنوعع من االعقودد ال يیزيید مدت •

	.نتهھاء االعملارةة٬، وو يینتهھي بجددد أأكثر من مسنتيین ووال يیُ     
.وو ما يیسمي بالخدمة االمستديیمةأأعقد مفتوحح بدوونن تحديید  •  

ً .كما ال يیشترطط االقانونن ووجودد  ً أأوو مؤقتا فاليیوجد في قانونن االعمل االسوددااني ماددةة تصف عامالً بأنهھ ُمتعاوونا
	صل في االكتابة إإثباتت االبيینةعقد مكتوبب . فاأل  .	    

ن االعمل ٬، ووهھھھي االمدةة االتي يینص عليیهھا قانونن االعمل االسوددااني٬، ال يیجوزز بعد إإكمالل االثالثة أأشهھر ااألوولى م
ال بشرووطط معيینة في حدوودد االقانونن. فمفهھومم االعامل االمؤقت إإفصل عامل إإال بمواافقة مكتب االعمل ووال يیتم ذذلك 

وو أأ ألوولىاامفهھوماً خاططئ ال أأساسس لهھ في االقانونن.كذلك من االمفاهھھھيیم االمغلوططة فصل عامل بعد فترتت االثالثة ااشهھر 
بعقد جديید. لحاجة االشركة للتنظيیم نقل عامل ما من موقع ما مع ااشترااطط  هھنيیوو يیوميین ثم إإعاددةة تعيیأأقبل إإكمالهھا بيیومم 

ذذ يیحرمم االعامل من االحقوقق االتي يیتمتع بهھا بموجب االقانونن كاإلجاززةة وو إإاالقانونن  هھجرااء منعإإلعقد جديید فهھذاا  توقيیعهھ
ووقد يیحدثث أأنن يیمنح مكتب االعمل بعض ااالستثناءااتت أأ غالالً ووتالعباً بالقانونن.جرااء إإستغيیرهھھھا وو يیُعتبر مثل هھھھذاا ااإل

ررووحح االقانونن لمصلحة  ىاالمحافظة عل ىنن تعمل علأألطبيیعة بعض االشركاتت. لكن هھھھذهه ااالستثناءااتت االمقصودد منهھا 
	االعمل ال إإعطاء ررخصة لهھضم حقوقق االعامليین  .  

	االتعامل مع  		دداالعمالء في مرااكز ااالتصالل وومرااكز االر    	  	   ً االهھاتف  ىباستخداامم تكنولوجيیا تعتمد عل يیتم أأساسا
ً أأفرززتت أأكوسيیلة تخاططب تقليیديیة. فكرةة تقديیم خدماتت عن ططريیق مؤسساتت اافترااضيیة  من االتعامل  ووأأشكاالً  نوااعا

بعدتت عن االكيیفيیة االتي تقدمم بهھا االخدماتت االتقليیديیة في مجمع  تنشأفالمؤسساتت ااالفترااضيیة قد   	.للعمالء ووجهھا لوجهھ  
وو قد تقومم بمد االخدمة عن ططريیق تركيیب أأمتارر االمربعة . االمئاتت من ووكالء االردد في مكاتب تمتد عشرااتت ااأل يیضم
	ليیاتت االرددآآ  	نوعيیة االخدمة   	.من ددااخل غرفف نومهھم ىوو حتأأفي مناززلل االوكالء لتمكيینهھم من االعمل من مكاتبهھم   

نساني من ااإل هھززاالت االوجأأليیاتت ووتقنيیاتت ستعمالهھا آلااررأأسس االساعة وو ىالفف من االعمالء علووإإحتكاكهھا بعشرااتت ااآل
	.نساننااإل ىتأثيیرذذلك عل ىىاالتعامل ووماززاالت االدررااساتت تجريي لتحديید مد    
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صحة االعامليین أأثناء االعمل مسئوليیة ف  	.ااستعمالل ااآلليیاتت وواالتقنيیاتت للسطح موضوعع صحة االعامل برززأأكذلك 
ويیة ووااتساعع االمكانن ووتزوويیدهه بوسائل عراافف. ااإلضاءةة وواالتهھحرصت على ضمانهھا كل االقواانيین ووااأل هھھھامة جدااً 

ساسيیاتت مسئوليیة صاحب أأااإلططفاء ووووجودد عنايیة ططبيیة ووتحديید ساعاتت االعمل كل هھھھذهه ااألشيیاء ووغيیرهھھھا تعتبر من 
خالقيیة في كل ددوولل االعالم بدوونن ددبيیة ووااألقواانيین االصحة وواالسالمة االمهھنيیة وواااللتزااماتت ااألحمل كل االعمل. كذلك تُ 

	دمم من خدماتتقئوليیة سالمة االعامليین االحسيیة وواالنفسيیة من جرااء ما يیُ صاحب االعمل مس٬، ااستتثناء  	ووفي  هھباسم  
.هھموااقع عمل  
في 	تقديیرنا   	نهھأأ   لشرحح االضغوطط وواالمخاططر  من هھھھنا جاء تكليیف شركة ددااتانت لنا باعداادد ووتقديیم ددووررةة تنويیر 

	.ل مع تلك االضغوططاالتي قد يیتعرضض لهھا االعامليین من جرااء االعمل في مركز خدمة االعمالء ووكيیفيیة االتعام   	  
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وططــــــاالضغ 	  
لفنا بدررااستهھا تختلف عنلما كانت االشريیحة االتي كُ   االعالم في تركيیبتهھا باختالفف  مثيیالتهھا من بقيیة شعوبب  

ً ثتركيیبة وومورروو ً  اتت االشعب االسوددااني ااالجتماعيیة وواالثقافيیة كما نن ددررااسة االضغوطط في مجالل أأووبما  ؛ وونوعا
ً من نوعهھا  ااألوولىهھھھي  ااالتصاالتت نتوسع في ددررساتنا أأننعليینا  رربما في االسودداانن قاططبة ٬، كانن لزااما لقيیاسس ووتقيیيیم   

بيیئة مركز خدمة االعمالء من خاللل ووااقعهھا االسوددااني مما خرجج بدررااستنا في بعض ااالحيیانن عن إإططاررهھھھا االمرسومم 
	لهھذاا االنوعع من االدررااساتت  .	عدةة من مكاناتت ددفاعيیة للتعامل مع مستويیاتتإإ  نساننلإل أأنناالرغم من  ىفعل   االضغوطط     

  ثاررآآنن ززيیاددتهھا عن ططاقة ااالنسانن االدفاعيیة لهھا أأال إإ ٬،بعض االضغوطط الززمة لزوومم االحيیاةة نفسهھا أأنناالرغم من  ىووعل
فما هھھھي هھھھذهه االضغوطط ووما مديي تأثيیرهھھھا علي ااالنسانن ؟ . سلبيیة على صحة االفردد االنفسيیة وواالبدنيیة  

تعريیف االضغوطط 	  
	ـ 1956عرفف (   Selye(	ووضع وووضع االفردد تحتهھ كنتيیجة لقوةة مباشرةة عليیهھ. يیُ  االضغط بأنهھ أأيي مطب  

	ـ  	sutcliffeـ 1978(  Kyriacou	  and(	تعريیفاً للضغوطط بأنهھا ااالستجابة لزمرةة اانفعاالتت سلبيیة كالغضب وواالقلق   
 ىووااالكتئابب االتي نتج عنهھا تغيیرااتت فسيیولوجيیة كردد فعل للضغوطط االتي يیتعرضض لهھا ااالنسانن . فالضغوطط٬، بمعن

ضغوطط ددااخليیة ووخاررجيیة . ىلإإبعض االمؤثرااتت االتي يیمر بهھا االشخص في حيیاتهھ . ووهھھھي تنقسم  عباررةة عن ٬،خرآآ  

	االضغوطط   	االدااخليیة    	  
ي تتولد عاددةة من قيیم ووعاددااتت تيي مكوناتهھ االشخصيیة وواالأأ هھتتنتج االضغوطط االدااخليیة من ذذااتت ااالنسانن نفس

ً ووكماتت مكتسبة ااووددوواافع. فالمكوناتت االشخصيیة هھھھي عباررةة عن تر ً ووترب ررااثيیا 	.ويیا    

	االضغوطط  	االخاررجيیة    	  
خيیر االضغوطط نسانن . يیدخل في ااألمن االمجتمع االمحيیط باإل تنتج االضغوطط االخاررجيیة عن ظظرووفف أأسريیة أأوو

خاررجج تحكم   ددفعهھا ىوو االقدررةة علأأاالبيیئيیة االتي تسبب االقلق وواالتوتر كالكوااررثث وواالمصائب االتي تقع مسبباتهھا 
جيیة.ووتعتبر ضغوطط االعمل من االضغوطط االخارر . نساننااإل  

 

ضغوطط االعمل 	  
ضغوطط نابعة من بيیئة االعمل. ووهھھھي عباررةة عن موااززنة بيین االدوواافع وواالمسبباتت االتي تتحكم  هھھھى عباررهه عن

وو أأوو إإدداارريیة أأبيیئة االعمل من خاررجهھا في شكل ضغوطط سيیاسيیة  ىددااء وواالعواامل االمفرووضة علنتاجيیة ووااألفي ااإل
فاووتت من شخص إإلى آآخر. كذلك تتفاووتت ااالستجابة وو منافسة. االشعورر بالضغوطط وواانعكاساتهھا يیتأأتضارربب مصالح 

  .االفردديیة االتي تتحكم فيیهھا ططباعع االفردد ووتكويینة االشخصي وو مديي ااستغالليیة ااررااددتهھ
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مؤثرااتت ضغوطط االعمل 	  
ستجابة وومحاوولة للتكيیف مع ااعرااضهھا. فضغوطط االعمل ماهھھھي إإال أأاالمؤثرااتت تتعد أأشكالهھا ووأأنماططهھا وو

  . متطلباتت بيیئة االعمل
متطلباتت بيیئة االعمل في مركز خدماتت االعمالء بدااتانت ال تخرجج عن ررغبة  أأنن إإلىططارر نشيیر في هھھھذاا ااإل

ااالحتفاظظ في نفس االوقت برضا إإلىاالمخدمم وواالعامليین في خفض االتكلفة٬، ووززيیاددةة ااالنتاجج باالضافة  االعمالء.  فهھذهه   
رجع كثيیر من منهھا مناخخ عمل ٬، يیُ سس االتي يیقومم عليیهھا نشاطط االمركز. من هھھھذهه االمؤثرااتت االتي ال يیكادد يیخلو هھھھي ااأل

:االباحثيین ضغوطط االعمل إإلى عدةة عواامل منهھا  
.عدمم تناسب عددد ساعاتت االعمل مع ططاقة االمستخدمم وو ظظرووفهھ •  
.عدمم تناسب كميیة االعمل أأوو نوعيیتهھ وو قدررااتت االمستخدمم •  
.عدمم تناسب كميیة االعمل وو عددد االمستخدميین •  
.عدمم تعاوونن االمستخدميین •  
لى االمستخدممضغط االرئيیس أأوو رربب االعمل ع •  
. سوء االعالقة بيین االمستخدمم ووااإلددااررةة •  
.عدمم توفيیر االوسائل وواالتسهھيیالتت االتي تنهھي االعمل بمجهھودد ووووقت ااقل •  
. عدمم ررضا االمستخدمم عن ووضعهھ االوظظيیفي •  
.عدمم تحديید مسئوليیاتت االمستخدمم •  
. تدااخل ااالختصاصاتت وواالمسئوليیاتت •  
.عدمم مروونة االمسئوليین  •  
.نقص االكفاءةة وواالخبرةة •  
. لنفسيیة االخاررجيیةاالضغوطط اا •  
. عدمم شفافيیة أأساليیب االتقيیيیم وومنح االحواافز •  
.عدمم تكيیف االمستخدمم مع محيیطهھ ااالجتماعي ددااخل االمؤسسة •  
تأخيیر إإنجازز ما عليیهھ من أأعمالل من ووقت آلخر حتى تترااكم عليیهھ ااألعمالل٬، وويیصبح عاجزااً عن  •

.أأدداائهھا مما يیسبب لهھ شعوررااً بالعجز وواالفشل٬، ووهھھھو ما يیُعرفف بالتسويیف  
شعورراالمستخدمم بأنن نوعع االعمل االذيي يیماررسهھ ال يیرقى إإلى مستوىى ططموحهھ٬، أأوو أأنهھ يیستحق ررتبة  •

.ووظظيیفيیة أأعلى ددااخل االمؤسسة  
.عدمم معرفة ططبيیعة عملهھ بدقة •  
.قلة االتخطيیط االناجم عن االكسل أأوو االسلوكك االفوضويي •  
.خاررجج االعمل مثل االمشاكل االزووجيیة أأوو ااالجتماعيیة ووما شابهھ مشاكل أأخرىى •  

 

غوطط االعمل أأعرااضض ض 	  
:منهھا ٬،عرااضض ال تخطئهھا االعيینأألضغوطط االعمل   

االتوتر وواالعصبيیة •  
االقلق االداائم •  
عدمم االمقدررةة على ااالسترخاء •  
ااإلسراافف في تعاططي االكحولل وواالمخدررااتت وواالمسكناتت •  
)دررةة على االنومم (ااألررقققعدمم اال •  
ااتجاهه سلبي نحو االتعاوونن مع االغيیر •  
االشعورر بعدمم االقدررةة على االتكيیف •  
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ازز االهھضميصعوباتت في االجهھ •  
ااررتفاعع ضغط االدمم •  
االحزنن وواالكآبة •  
صعوبة االتركيیز في االعمل ووعدمم االتوااززنن ااالنفعالي •  
االميیل لإلصابة وواالوقوعع في حوااددثث صناعيیة •  
االشعورر بالخوفف وواالصعوبة في االتحدثث وواالتعبيیر وواالصدااعع •  
آآالمم االقولونن وواالمعدةة •  
فقداانن االشهھيیة وواالعرقق بغزااررةة •  

نتائج ضغوطط االعمل  	  
ااإلنتاججاانخفاضض في مستوىى  •  
ظظاهھھھرةة االغيیابب أأوو االتأخيیر أأوو االتهھربب من قبل االعامليین •  
ااإلصابة بالتعب وواالملل ووااإلعيیاء أأوو االمرضض •  
اانخفاضض في مستوىى االتركيیز لدىى االمستخدمم مما يیؤدديي إإلى كثرةة ااألخطاء •  
.االتخبط في االقرااررااتت وواالفوضى ددااخل االمنشأةة •  
.ززيیاددةة ااألعباء وواالتكاليیف االماليیة •  
ماعيیة في بيیئة االعمل٬، سوااء االنزااعاتت بيین االمستخدميین أأوو االمشرفيین االنزااعاتت االشخصيیة وواالج •

.وواالمديیريین  
.كثرةة ااالستقاالتت ووططلب ااالنتقالل إإلى أأماكن أأخرىى من قبل االعامليین وواالمشرفيین وواالمديیريین •  
.االشكاووىى ووتدني االرووحح االمعنويیة وواالرضا االوظظيیفي بيین االعامليین ااررتفاعع معدلل •  

 
 

ررنا أأنن تقومم االدررااسةقدَّ   ىعل  ططرااأل  :االتاليیة   
a.  To	  carry	  out	  a	  Work	  Environment	  Assessment	  	  	  	  	  	   

b. To	  discuss	  and	  give	  talks	  in 
i. Stress	  &	  Adjusting	  to	  Workplace	  Change	  	  	  	  	   

ii. Stress	  Management	  	  	  	  	  	  	   
iii. Stress	  Management	  &	  	  Team	  Building	  	  	  	  	  	   
iv. Stress	  Management	  &	  Peace	  in	  the	  Workplace	  	  	  	  	   

c. To	  explain	  What	  is	  work-‐related	  stress	  	  	  
d. To	   submit	   a	   final	   Report	   after	   Data	   entering	   &	   Collation	  of	   information	  

acquired.	  	  	   
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.  
 

االدررااسة  
	جلي للعيین  		. إإنن ددااتانت تسعي اليیفاء إإلتزااماتهھا ااالخالقيیة وواالقانونيیة تجاةة االعامليین بمركز خدمة االعمالء     
يینبئ عن بعد نظر ووإإحساسس عميیق ٬، مر ددااتانت بحجم االضغوطط االتي يیتعرضض لهھا مستخدميیهھم فإددررااكك االقائمونن با

	بالمسئوليیة وواالحرصص علي سالمة االعامليین  .  
إإجرااء هھھھذهه االدررااسة ٬، يیكسبهھا ااهھھھميیة خاصة ااذذ اانهھا مستمدةة من ووااقع االمعايیشة االيیوميیة لشريیحة يیقع عليیهھا 

ووقاددةة مجموعاتهھم وومن هھھھذهه االشريیحة عمل بهھا تاالظرووفف االتي  بتسليیط االضوء على ٬، عبء عمل لم يیسبقهھا االيیهھ ااحد
  .يیشرفف عليیهھم
في مؤسساتت حكوميیة  ٬،االعاددةة مثل هھھھذاا االدررااساتت تقومم بهھا ااوو تكلف بدررااستهھا في االعالم االخاررجي 
ال تأخذ موقعبإجرااء هھھھذهه االدررااسة نقدرر إإنن ددااتانت  نحنوو  	.متخصصة االريیاددةة في ددقق ناقوسس االخطر فحسب ٬، بل   

ضربب مثال بشفافيیة تحمد لهھا ٬، في فتح االبابب علي مصرااعيیة للنقد االذااتي االبناء. وولو كانت كل االوززااررااتت إإنهھا ت
الضحي بمقدووررنا صالحح ما ااعوجج من مماررساتت ٬،وواالمصالح وواالشركاتت حكوميیة ووغيیرهھھھا تنتهھج هھھھذاا االمنهھج 

	.إإدداارريیة ووإإقتصادديیة    
 

ً صناعتي االردد وومرااكز ااالتصالل ااستحدااثث م ىفرضض االتبايین عل   عايیيیر قيیاسس مغايیرةة لما كانن يیجريي سابقا
تقبل االعمالء وواالتفاعل معهھا. كذلك كانن البد من  ىىمدقيیاسس  وو .يیقدمانهھا االتيبعادد نجاحح ووفشل االخدماتت أألتقيیيیم 

ددااء االخدمة .أأاالعناصر االفعالة في ااستنباطط ووسائل جديیدةة لقيیاسس وولتقيیيیم عمل ووكالء االردد باعتباررهھھھم  فوكيیل االردد   
	نوااعهھا وويیتعامل معهھا حسب ااألهھھھداافف وواالخطوطط االمرصوددةة لذلكأأااختالفف  ىقبل االمحاددثاتت علهھھھو االذيي يیست   .	  

 ً وو توجيیهھ . أأإلررشادد  يیتطلب عملهھ االتعامل مع شراائح االمجتمع االمختلفة من االذيین يیتصلونن بهھ لحل مشكلة ما أأوو سعيیا
ً  هھھھذاا االنوعع من االخدمة يیتطلب مهھاررااتت دديیناميیكيیة ٬، كما يیتطلب أأنن هھمما الشك فيی ً  ضبطا ً  نفسيیا عاليیيین.  ووذذهھھھنيیا

	بما يیكونن بحركتي االمد وواالجذرر أأشبهھ فالتركيیز االمستمر ووااالنضباطط االنفسي وواالذهھھھني يیصاحبهھما توترااً    .	فهھذهه   
ططر تقيیيیم ووتقويیم ووكالء االردد وواالمشرفيین عليیهھم وورربما معاوونة ااالططراافف االتي أأصد منهھا أأنن تعيید تصحيیح االدررااسة قٌ 
ً  ىعلمثل هھھھذةة االخدمة  ىتتعاقد عل ً  فهھم ووتقيیيیم ما تطلب من خدماتت فهھما .صحيیحيین ووتقيیما 	  

ملكيیة االدررااسة 	  
في هھھھذهه لمعلوماتتملكيیة اا االدررااسة  مرددهھھھا  	لدااتانت   	ووللجامعة االحق فى نشرهھھھا علميیاً ووااإلحتفاظظ بنسخ منهھا فى   

هھاتت رربما تستفيید من االدررااسة مجموعة شركاتت سوددااتل من جهھة وو االهھيیئاتت وواالجمكتبتهھا . فى تقديیرنا اانهھ 
 ىىخرأأجهھاتت عديیدةة  إإلىإإضافة أأخرىى االحكوميیة االمكلفة بتنظيیم االعالقة بيین االعامل ووصاحب االعمل من جهھة 

  ىى.خركشركاتت ااالتصاالتت وواالشركاتت وواالمؤسساتت االخدميیة ااأل

	ً  ووأأفهھذهه االشركاتت وومن يیدوورر في فلكهھا من جهھاتت قوميیة ووعالميیة قد تتشابك    قد  تتعاررضض مصالحهھا وولكنهھا جميیعا
خالقيیاتت االعالقة بيین االعامل عراافف وواالموااثيیق االدووليیة االمستنبطة االمنظمة ألاالمحظورر إإذذاا ما خالفت ااألتقع في 

 ً حتي  هھھھمالهھا في مرااعاةة صحة ووسالمة ووحقوقق االذيین يیؤددوونن لهھا عمالً إإذذاا ما حسب عليیهھا إإ وواالمخدمم . خصوصا
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 ما تسبب ضرررااً  نسانن وواالتي كثيیرااً مورر عاددةة ما تنتهھي في حقوقق ااالأأووإإنن كانن االعمل عن ططريیق ططرفف ثالث. فهھذهه 
..ال يینتهھي عند االحدوودد االسيیاسيیة وواالجغراافيیة 	  

مشكلة االدررااسة 	  
مركز نظامم يیضم مجموعة من ااألفراادد تربط بيینهھم عالقاتت تكامليیة لصيیقة بحيیث  ىخدماتت االعمالء قائم عل 

	يیؤثر كل منهھم بطريیقة مباشرةة في ااالددااء االكلي للمجموعة وويیتأثر بهھم  .	دمة االعمالء بدااتانت خدماتت يیقدمم مركز خ  
هھھھذهه االخدماتت ووإإنن كانت ددااخل االمجموعة  ووجهھ االخصوصص. ىهھھھامة لمجموعة سوددااتل برمتهھا ووشركة سوددااني عل

االعامل بالدوونيیة لعدمم معاملتهھم  ىىمن هھھھذاا االمنطلق تولدتت قناعاتت لد .نهھا متعاقد عليیهھا بشرووطط ووموااصفاتتأأإإال ٬،
خدمة االعمالء ضرووررةة ووضع نظامم  شركة ددااتانت ووعند إإددااررةة مركز ىىبالمثل كباقي االمجموعة. كذلك تولدتت لد

مس بعض االحقوقق االقانونيیة  إإلىووقاتت دداارريي صاررمم . في تقديیرنا هھھھذاا االنظامم االصاررمم رربما يیجنح في بعض ااألإإ
	.ضغوطط ددااخليیة ووخاررجيیة هھھھائلة إإلىوواالمكتسبة للعامليین بالمركز. كذلك يیخاططر االنظامم االصاررمم بتعريیض االجميیع     

ً فضغوطط  في سلوكك ااألفراادد وواالجماعاتت في حيیاتهھم االخاصة ووفي مجتمع خاررجج االمركز  االعمل تؤثر سلبيیا
ووفي موااقفهھم تجاهه االعمل ووأأرربابب االعمل وواالمؤسساتت االتي يیعملونن بهھا. فالضغوطط االتي تنتج من االظرووفف االبيیئيیة 

	االمحيیطة بالفردد في بيیئة االعمل تسبب لهھ توتر ووإإنقباضا   ً◌.	    
	مصاددرر االضغط  	قفال تتو   على  االظرووفف االبيیئيیة  	فقط   	إإذذ يیرجع بعضهھا إإلى عواامل ذذااتيیة   كالنمو وواالتغيیر   

	وو االظرووفف ااالجتماعيیةأأفي االصحة   .	لكن تتفاعل االظرووفف االذااتيیة مع االظرووفف االمحيیطة االناتجة من محيیط االعمل   
ً  إإلىما يیعجالنن بانفجارر قد يیؤدديي  كثيیرااً  ضغوطط قد تؤثر  االعامليین من ىمما قد يیؤثر عل عوااقب ووخيیمة. ووتوجسا

 ٬،من حولهھم إإلىقد يیمتد  تأثيیرااً ددااء االعامليین بمركز خدماتت االعمالء أأصحة وو ىوو غيیر مباشرةة علأأبصوررةة مباشرةة 
ذذاا كانن هھھھناكك من االعامليین إإتفاعل االعامليین بهھا ووإإستكشافف عما  ىىهھھھذهه االضغوطط ووقيیاسس مد إإلىكانن البد من االنظر 

عدمم االقدررةة على موااجهھتهھا إإلى حالة من  مننن يیصل بهھم االحالل مساعدةة في موااجهھة االضغوطط قبل أأ إإلىمن يیحتاجج 
	ااالحباطط االنفسي  .	    

أأهھھھداافف االدررااسة 	  
:هھھھدفت االدررااسة إإلى توضيیح ووقيیاسس   
	.معرفة االعامليین بمركز خدماتت االعمالء ووشركة ددااتانت لمفهھومم االضغوطط وومسبباتهھا ىىمد .1    
	.تهھم للضغوططمفي مقاوو كيیفيیة ااستيیعابب ووتدرريیب االعامليین بمركز خدماتت االعمالء ووتأثيیر ذذلك .2    
االفوااررقق بيین االعامليین بمركز خدماتت االعمالء من جهھة ووززمالئهھم االذيین يیعملونن في شركاتت مجموعة  .3

ً إإووتحسس تأثيیر تلك االفرووقاتت  ىىخرأأمن جهھة  ااألخرىىسوددااتل  ً  يیجابا االشريیحة االتي تقومم  ىعل ووسلبا
.االدررااسة بدررااستهھا   

 ىتلك االكيیفيیة في ززيیاددةة ضغوطط االعمل عل ةمساهھھھم ىىوومداالكيیفيیة االتي يیداارر بهھا مركز خدماتت االعمالء  .4
.االذيین يیتعاملونن مباشرةة مع االعمالء من ووكالء رردد ووقاددةة مجموعاتت وومشرفيین  

وواالجهھاتت أأددااررةة االعليیا لدااتانت إلااددااء االتي تفرضهھا حجم االضغوطط االتي تسبب فيیهھا سيیاساتت وومطالب ااأل .5
.اررجهھاوو من خأأددااررةة من ددااخل االمجموعة االتي تتعاقد معهھا ااإل  

	ملخص  	االدررااسة   	  
	االمجموعة  	ً  331لفنا بدررااستهھا تضم االتي كُ    ً  شخصا :االنحو االتالي ىموززعيین عل مستخدما  

1. 253	يیعملونن بسوددااني     
2. 33	يیعملونن بثابت     
3. 10		 يیعملونن في خدماتت ااالنترنت     MDSL  
4. 10	متدرربيین     
5. 52	مدررااء وومهھندسيین وومشرفيین     
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توززيیع االعامليین من االناحيیة االجنسيیة  	تم يتكاآل    

Skill No of famle No. of male 
120 93 188 
B.O   
111 3 27 

Supt 3 13 
  

	ااستخدمنا   	في   	:بحثنا     
ااستباناتت  •  
  .مقايیيیس االضغوطط االدااخليیة وواالخاررجيیة •
مقابالتت فردديیة ووثنائيیة  •  
:حصائيیاتت االتي يیقومم بإعدااددهھھھا مركز خدماتت االعمالء فيإلاا •  

- االحضورر وواالخرووجج   
- عيیة وواالسنويیةسبوجاززااتت ااألذذوونن ووااإلااأل   
- االغيیابب    
- ددااء االمتميیزمستويیاتت ااأل   

االي عيیناتت من تسجيیالتت االمحاددثاتت وواالمعالجاتت االتي يیقدمهھا ووكالء االردد  كذلك قمنا باالستماعع •
.وومشرفيیهھم  

من جملة االعامليین بمركز خدماتت االعمالء   	%51يي نسبة أأ 311من مجموعع  159عيیناتت بلغ عدددهھھھا  ااخترنا
	:االنحو االتالي ىبيیانهھا عل لمقابالتت االفردديیة ووثنائيیة كانن    

ً  75  :ووالً أأ 	%25يي أأللمقابالتت االطبيیة  شخصا  		.من جملة االعامليین بالمركز      
 ً يیضا من ووكالء االرددأأ% 25يي نسبة أأعيینة ااستطالعيیة  64  :ثانيیا  
 ً 	:ثالثا  	  	من بيیئة االعمل 12إإختيیارر عشواائي لل    من ووكالء االردد من االذيین ااسترعي    	%5ييأأ   

	مرووررنا ددااخل االصالة ما ظظهھر عليیهھمثناء أأاانتباهھھھنا          	وو أأوو ملل أأنهھاكك إإمن بوااددرر     
.اانهھماكك في االعمل          

 ً 	االتقيینا :رراابعا  	بثمانيیة   لعامليیناامن   ممن  	بدووااأأ   	ررغبة في لقائنا خاررجج موقع االعمل لعدمم     
ااططمئنانهھم للحديیث ددااخل االمركز         

  
:ررووعي في تركيیبتهھا أأنن تكونن من االذيین ااختيیرتت بطريیقةتم ااختيیاررهھھھذهه االعيیناتت بطريیقة عشواائيیة   

وواالتظلماتت ىىكثرتت منهھم االشكاوو •  
قة ااوو االصدأأتربطهھم عالقة ما كالزووااجج  •  
قدمواا للعمل معا من جهھة بعيینهھا كسوددااسيیرفيیس  •  
وو نواابهھم أأوو يیعملونن كرؤؤساء مجموعاتت أأعملواا  •  
ددااررةة بصفة ما في ااإل عملواا •  

  ً :ااجتمعنا بكل من  :خامسا  
تاالمديیر االعامم لدااتان .1  
مديیر شئونن االعامليین بدااتانت .2  
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محمد سيید ٬، عبدهللا االمغربي ٬، حافظ عبدااللطيیف ٬، محمد عبداالمنعم٬، خالد خلف هللا   	:ددااررةة االمركز برمتهھاإإ .3
٬، معازز ااحمد  

منسق االتعاوونن بيین سوددااني وومركزخدماتت االعمالء هھاالسيیدةة دديینا طط .4  
 ً :ساددسا % من مجموعع االعامليین 27نسبة  ييأأ فرددااً  84قمنا بعقد حلقاتت نقاشش جماعيیة مفتوحة حضرهھھھا  

.وواالمشرفف ااالدداارريي هھشارركك في االحلقاتت مديیر االمركز وونائب  	.بالمركز  
) من ااالستباناتت كذلك 0يي فقرااتت حصلت على ددررجة (أأستبعادد اابعد ذذلك قمنا بتحليیل االبيیاناتت. تم  

	ةااستبعدنا كل االفقرااتت االتي أأعتبرتت غيیر مميیزهھھھ    
	توصلت االدررااسة   	إإلى   االنتائج  	االتاليیة   :	    

نن مجموعة سوددااتل تفرقق بيینهھم ووبيین أعتقاددهھھھم باالعامليین بالدوونيیة من جرااء اامن %  79يیعاني  •
االعامليین في االمجموعة   .في االمعاملة  

% من االعامليین لعدمم ووجودد غطاء صحي71.6 ىىجلت ضغوطط لدسُ  •  
   . لعامليین من ضغوطط االعملاامن  %66.5يیعاني  •
االظلملعامليین باالحساسس بالغبن وواامن %  53يیشكو  • عتقاددهھھھم بعدمم تساوو االفرصص اامن جرااء   

.وواالحقوقق ددااخل ددااتانت  
ىىسجلت ضغوطط لد •   41.9 % من جرااء إإنزعاجج االعامليین من ااحتماالتت ااالصابة بعاهھھھاتت   

 ً    في االسمع وواالنظر مستديیمة خصوصا
.وو االمجتمع االمحيیط بهھمأأسرةة من االعامليین لضغوطط خاررجيیة في نطاقق ااأل  41%يیتعرضض •  
فة ووااسعة من ااآلثارر االصحيیة االمرتبطة بالضغوططتم االكشف عن ططائ • بمستويیاتت مختلفة لكن لم     

مخدررااتت اال  تعاططي إإلىوولم نجد إإشاررةة   آآثارر خطيیرةة مثل ااالكتئابب ووفقداانن االداافع االجنسي  نلحظ
كوسائل للتغلبة    .على االصعابب 

	إإططارر  	االدررااسة   	  
االعمل في مرااكز االردد االعمل بمكانيیكيیة تعتمد علي ٬،بهھا شراائح االعامليین  ىوومرااكز ااالتصالل فرضض عل  

ووسيیلتي االكالمم وواالسمع فقط من ووسائل االتعبيیر االمختلفة نن يیعبر أأاالمتاحة لالنسانن لنقل االرسالة االتي يیريید االمرء  
	وو ماعرفف باللأأنن ااستعمالل االبداائل من عيین ووفم ووأأصابع وواالوجهھ فرؤؤيیة االتعابيیر االجسمانيیة أأعنهھا. فمن االمعلومم   	  	  

Body	   Language	  	  	  	٬،  ما بيین االسطوررلقل االرسالة االشفويیة وواالتعبيیر االضمني كذلك االتعبيیر كتابة ووقرااءةة لن  
	تمكنانن ططرفي االحديیث من  	إإمتصاصص كثيیر من االضغوطط االتي يیمكن اانن تحدثث كردد فعل عند االتعامل مع ااططراافف   

وواالذيي قد يیكونن  مرئيیة بالنسبة لهھما. فالعمل في مرااكز االردد ااآللي حرمم االوكالء من اامكانيیة ررؤؤيیة االطرفف ااآلخر
جالسا    ً 	.من االوكيیل االمتعامل معهھ علي بعد مئاتت ااالميیالل في مناخخ يیتخلف تماما    

	ص بعدقلَّ   	االمكانن وو االفاررقق االزمني ااختفاء االوجة ااالنساني من االتعامل االمباشر. ددفع ذذلك االتقليیص ططرفي   
 ٬، ففي كلتا االحالتيین  	.تي يیستعمالنهھااالتعامل االي االنظر االي بعضهھما االبعض نظرةة جمادديیة كنظرتهھما اللة االهھاتف اال

ططرفي االمعاملة ليیسا ااكثر من مجردد ااررقامم بالنسبة لبعضيیهھما. فال يیتوررعع ااحدهھھھما من ااالنفعالل وواالتعبيیر عن ذذلك 
	من آآلة هھااالنفعالل علي مايیرااهه اامام  	ااوو ااررقامم ناسيیا ااوو متناسيیا إإنن ووررااء تلك اااللة ااوو تلك ااالررقامم اانسانن يینفعل   

مرااكز االردد ىاالرغم من ذذلك كانن ووماززاالل لزااما عل ىسمع . علوويیتفاعل مع ما يی فيیهھم مركز خدماتت االعمالء  بما  
وومقيیاسس االجوددةة في نظر ااصحابب االعمل ووفي نظر االعميیل ررضاء ااالخيیر عن االخدماتت   	.تقديیم خدمة جيیدةة للعميیل

ااالتصاالتت ووططرحح ففي االسودداانن كما في االعالم حدثث نمو كمي وونوعي في عددد مقدمي خدماتت   	.االتي يیتلقاهھھھا
االسوقق لبداائل تمكن االمستهھلك منفذيي االخدماتت بمركز ددااتانت لخدمة  ىمن االمقاررنة وواالقيیاسس خلقا عبئا تنافسيیا عل  

	االعمالء  .	  	    
االجهھاتت االتي تعاقدتت مع ددااتانت ٬،  ما ااكتسبت من  ىاالمحافظة عل ىلتوسيیع ررقعة عملهھا ااضافة اال ىتسع 

من االعمل على خفض تكاليیف تقديیم االخدماتت مع ززيیاددةة االفترةة االزمنيیة  االجهھاتت ههعمالء . فوقق ذذلك كلهھ البد لهھذ
االتي يیتم االتوااصل فيیهھا مع عمالئهھم.    ً علي ددااتانت تحقيیق هھھھذهه االمعاددالتت البد أأنن يینعكس سلبا كمثالل أأنن   يیفرضض   
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مائة في االمائة  ىعليیهھا االمتعاقديین معهھا تقديیم تناززالتت من حيیث االتكلفة ااوو اااللتزاامم برفع معدالتت اانتاجج قد تصل اال
اااللتفاتت  ةضروورريی ىىااصبح يیر .ااال للخالق عز ووجل. لكن علم ااالددااررةة االحديیث  ىاايي االكمالل االمطلق وواالذيي لن يیتأت

إإلى االمعايیيیراالتي تقاسس بهھا االكفاءةة في تقديیم االخدماتت . فالجمع بيین أأسلوبب حدااثة االتكنولوجيیا ووسرعة تطوررهھھھا 
ااثة سن االذيین يینتقونن لتقديیم هھھھذهه االخدماتت ااووجد صناعة ظظلت االكثيیر إليیصالل االخدماتت للمستهھلكيین باالضافة لحد

.من االمنظماتت تصاررعع في معرفة أأفضل االسبل إلددااررتهھا  

محاوورر االدررااسة 	  
ررأأيینا اانن تقومم االدررااسة علي  :محاوورر ووبيیانهھا كاالتي ستة   

	تقيیيیم :ووالً أأ   	بيیئة االعمل    
 ً قيیاسس االرضاء االوظظيیفي :ثانيیا  
 ً اررجيیة قيیاسس حجم االضغوطط االخ :ثالثا  

 ً ااساليیب قيیاسس ااالددااء  :رراابعا  
 ً :خامسا  

• Assessment	  of	  Work-‐Related	  Stress	   
• Among	  Customer	  Service	  Agents 

 ً تقديیم محاضرااتت ووووررشش عمل :ساددسا .حولل ضغوطط االعمل ووكيیفيیة االتعامل معهھا    
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االعمل بيیئة تقيیيیم:  ااالوولل االمحورر 	  

مقدمة 	  
معظم االناسس على ااألقل ثمانن ساعاتت كل يیومم في مكانن االعمل٬،  للعمل ددوورر ررئيیسي في حيیاةة االناسس. يیقضي

ووصحة االعامل ووسالمة   مكانن االعمل. وومن ثم فمكانن االعمل ىااالنسانن لالنتقالل من وواال هھإإضافة للزمن االذيي يیستغرق
كذلك صيیغت االعديید من  .ااالبحاثث في هھھھذاا االمضمارر من  شرتت االكثيیرحيیث نُ   بيیئتهھ محل ااهھھھتمامم كبيیرعالميیا   

ووقع عليیهھا ووتلتزمم بهھا كل ددوولل االعالم     ILO   اانيین ووااللواائح وواالمؤشرااتت االتي ووضعهھا مكتب االعمل االدوولياالقو
في معظم .تقريیبا من بقيیة  ههددوولل االعالم توجد تشريیعاتت ووقواانيین لألمن االصناعي وواالصحة االمهھنيیة. االسودداانن كغيیر  

من ضمنهھا قانونن االصحة االعامة لسنة   لعملددوولل االعالم ٬، ااصدرر االقواانيین االمنظمة لعالقة االعامليین بصاحب اا
االصحة االمهھنيیة ووااألمن االصناعي  ووقانونن عالقاتت االعمل االفردديیة ووقانونن   1975 في االعامم  هھاالذيي تم إإلغائ  
.ووااستبدلل بقانونن االعمل االحالي 1989  

االصحة وواالسالمة  	  
: ىعل  رركزتت كل ااددبيیاتت االصحة وواالسالمة االمهھنيیة وواالبيیئيیة االعماليیة  

وواالغرضض منهھا أأنن ال يیصابب االعامل بمرضض من جرااء االعمل االذيي يیقومم بهھ  :لوقائيیةاالصحة اا  
تعني باتباعع ااإلجرااءااتت االسليیمة في االعمل بتفادديي ااإلصاباتت وواالحوااددثث  :االسالمة االمهھنيیة  
االمهھنيیة                     

اجج وواالتصنيیع ٬، االتي تهھتم باتباعع االطرقق االسليیمة للحفاظظ على االبيیئة أأثناء عمليیاتت ااإلنت :االبيیئة  
  :فمفهھومم االسالمة وواالصحة االمهھنيیة يیهھدفف في معناهه االوااسع إإلى

تعزيیز وواالمحافظة على أأعلى ددررجة من ااكتمالل االصحة االبدنيیة وواالعقليیة ووااالجتماعيیة للعامليین ؛  •  
ووقايیة االعامليین من االتأثيیرااتت االصحيیة االضاررةة االتي تسببهھا ظظرووفف عملهھم؛  •  
   من ااألخطارر االناجمة عن االعواامل االتي تضر بصحتهھم؛ حمايیة االعامليین أأثناء ااستخداامهھم •
   تعيیيین االعامليین في بيیئة مهھنيیة مالئمة الحتيیاجاتهھم االبدنيیة وواالعقليیة٬، وواالمحافظة على هھھھذاا االوضع؛ •
   جعل االعمل مالئماً لإلنسانن. •

م بيیئة االعمل ووبالتالي كانن البد من تقيیيی .االعامل ىنن بيیئة االعامل قد تشكل االكثيیر من االضغوطط علأأوومعلومم 
: االعامليین علي االنحو االتالي ىتأثيیرهھھھا علووفي مركز خدماتت االعمالء   

   .ااستبيیانن حولل تقيیيیم بيیئة االعمل :االبابب ااالوولل
. خالصة االمقابالتت االعشواائيیة :االبابب االثاني  
موقع االعمل  :االبابب االثالث  

ااستبيیانن تقيیيیم بيیئة االعمل 	  
ىبني ااالستبيیانن عل   إإددااررةةاارربعة اابواابب ووهھھھي : ططبيیعة االعمل ٬، ااألفراادد ٬،  ىلقسمت اا سبعة عشر سؤااالً   
  .مسئوليیة ااألفراادد في موقع قيیاددةة االمركز كما هھھھي مبيینة ااددناةة  االشركة٬،
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) 10) االى (1ططلبنا من ووكالء االردد وواالمشرفيین عليیهھم ووضع قيیمهھ لالسئلة بإستخداامم قيیاسس متدررجج من (
:حيیث أأنن  
هھائيیاهھھھذاا ال يینطبق على ما هھھھو موجودد بالشركة ن =1  
  . يینطبق على ما هھھھو موجودد بالشركة تماما  هھھھذاا  =10

اايي نسبة 253 عدددهھھھم شخصا من مجموعع ووكالء االردد االبالغ 241 أأجابب علي ااالستبيیانن  على  . 95%  
االنحو االتالى:  

 
  

 :االعمل 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 88 15 23 31 13 24 3 4 6 16 االعمل ذذوو أأهھھھداافف ووااضحة ووملهھمهھ .1
 126 68 29 لرقمي االتحليیل اا 

 منطبق نوعا ما اليینطبق االخالصة 
 18 10 19 24 23 31 11 6 21 52 موااهھھھباالمقدررااتت وواال ذحشعمل محفز يی .2

 47 78 90 االتحليیل االرقمي  
 منطبق نوعا ما اليینطبق االخالصة 

 32 10 22 23 15 49 8 17 11 34 كل معيیناتت االعمل متوفرةة .3

 64 87 70 االتحليیل االرقمي  
 منطبق نوعا ما اليینطيیق االخالصة 
 :ااألفراادد 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 49 14 23 22 10 28 6 5 16 46 ااحتراامم االفردد ووتقيیيیم ما يیقدمهھ من عمل .4
 86 60 73 االتحليیل االرقمي  
 منطبق نوعا ما اليینطبق االخالصة 

 20 10 14 15 11 25 13 13 16 40 تشجيیع ااإلبدااعع وو ااألفكارر االجديیدةة .5
 44 51 82 االتحليیل االرقمي  
 منطبق نوعا ما اليینطبق االخالصة 

ااألفراادد في موااقع االسلطة بالشركة  .6
 االمناسبونن لتحمل هھھھذهه  االمسئوليیة

56 23 8 6 36 22 18 15 14 32 

 61 76 93 االتحليیل االرقمي  
 منطبق نوعا ما اليینطبق االخالصة 

 22 17 8 12 15 30 26 16 19 95 االحريیة في أأددااء االعمل .7
 47 57 156 االتحليیل االرقمي  
 منطبق نوعا ما اليینطبق االخالصة 

 21 11 19 10 10 27 8 9 29 76 توفر مساحهھ إلررتكابب أأخطاء .8
 51 47 122 االتحليیل االرقمي  
 منطبق نوعا ما اليینطبق االخالصة 

 6 3 3 9 14 18 8 11 18 125 كفايیة االحواافز وواالبدالتت .9
 12 41 162 مي االتحليیل االرق 
 منطبق نوعا ما اليینطبق االخالصة 
 :ددااررههالاا 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 17 7 14 11 9 36 12 18 15 90 االموظظفيین ااالددااررهه ٬، تهھتم بشئونن 10
 38 68 135 االتحليیل االرقمي  
 منطبق نوعا ما  اليینطبق االخالصة 

االلواائح وواالقرااررااتت ااالدداارريیهھ تطبق    11
 بجديیهھ ووحزمم

43 5 9 13 19 15 14 16 18 73 

 107 48 70 االتحليیل االرقمي  
 منطبق نوعا ما اليینطبق االخالصة 

هھھھناكك دداائما فرصة للتعديیل ووااالضافهھ  12
 في االقرااررااتت

48 16 11 11 30 16 12 18 18 51 

 87 58 86 االتحليیل االرقمي  
 منطبق نوعا ما  اليینطبق االخالصة 
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ااألوولويیة عاليیهھ لتدرريیب ووتطويیر  13
 موظظفيیناال

65 21 13 5 26 11 15 18 8 34 

 60 52 104 االتحليیل االرقمي  
 منطبق نوعا ما اليینطبق االخالصة 
 قيیاددةةاال 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 31 17 17 17 27 37 14 16 15 37 تبنى توجهھاتت إإيیجابيیهھ جاذذبهھ 14
 65 81 82 االتحليیل االرقمي  
 منطبق نوعا ما اليینطبق االخالصة 

 28 12 24 13 19 39 10 11 26 36 صدقق وواالشفافيیة توفر اال 15
 64 71 83 االتحليیل االرقمي  
 منطبق نوعا ما اليینطبق االخالصة 

 63 25 21 16 15 23 9 11 7 31 توفر ررووحح االعمل كمجموعهھ 16
 109 64 58 االتحليیل االرقمي  
 منطبق نوعا ما اليینطبق االخالصة 

 35 12 17 30 17 29 12 17 12 42 مستوىى عالي من توفر االثقة 17
 80 80 83 االتحليیل االرقمي  
 منطبق نوعا ما اليینطبق االخالصة 

 73 19 23 22 14 23 9 13 6 20 تميیز ااألفراادد بتحمل االمسئوليیة 18
 115 59 48 االتحليیل االرقمي  
 منطبق نوعا ما اليینطبق االخالصة 

 

تحليیل ااالجاباتت  

االعمل 	  
ااهھھھداافف االعمل ووااضحة ووملهھمة لهھم ااال أأنن ااالجاباتت في االمقابالتت % ذذكروواا إإنن 57االرغم من نسبة  ىعل
إإضافة االي ااالجاباتت في ااالجتماعاتت االمفتوحة جاءتت بخالفف ذذلك. فنسبة  االعشواائيیة   15% تريي إإنن االعمل   

محفز وويیشحذ كل مقدررااتهھم   .قدررتت إإنن كل معيیناتت االعمل متوفرةة % 12.8وو نسبة   
	Objectives  ووأأهھھھداافف  Mission  عرفة هھھھامشيیة الغرااضضهھھھذهه مؤشرااتت ضعيیفة ال تدلل إإال علي م   

االشركة ااالمم. ووأأهھھھداافف االمؤسسة ووأأهھھھداافف مركز خدماتت االعمالء وومعرفة االعامليین بهھما يیحقق   فتطابق ررسالة  
فوضوحح االرسالة ووااالهھھھداافف يیعني اامكانيیة قيیاسهھما وواامكانيیة مرااجعتهھما  نجاحح االشركة وويیفجر ططاقاتت االعامليین .

  .ووتقويیمهھما
لمعرفة اايیضا تمكن من محاسبة االعامليین بشفافيیة إإذذ تصبح االمسئوليیة ااجتماعيیة ووتضامنيیة ووهھھھذهه كلهھا وواا

عواامل مؤثرةة في بيیئة االعمل . فالشفافيیة ال تتوفر إإال باشرااكك االعامليین في ررسم ااالهھھھداافف ووخطط االعمل ووفي 
صورر إإما في ااشرااكك االعامليین االمرااجعة وواالمحاسبة . فعدمم معرفة االعامليین الهھھھداافف ووغايیاتت االشركة يیعزيي لق

.درريیبهھم ووتأهھھھيیلهھم. ووكل هھھھذاا بالتاكيید يیقودد لبناء حجم االضغوطط عليیهھمتوومشارركتهھم أأوو لضعف في   
 

فثقافة االشرركة ووااستررااتيیجيیاتهھا يیقوومانن بالتفاعلل علي االنحوو االوواارردد في االشكلل ااددناهه  
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لترسيیخ قيیمة تحقيیق ااألهھھھداافف ددااخل  ذذكر محمد االعطارر في بيیئة االعمل االفعالة إإنن هھھھناكك ثمة إإجرااءااتت عمليیة
:االشركة٬، من أأهھھھمهھا ما يیلي  

.إإشرااكك االمرؤؤووسيین في ووضع أأهھھھداافف االمنظمة بشكل حقيیقي في ضوء ووحدةة االرؤؤيیة االشاملة .1  
ً سليیمة للمنظمة متسقة مع  .2 يیجب على االمديیر أأنن يینظر إإلى نفسهھ على أأنهھ مسئولل عن االتأكد من أأنن أأهھھھداافا

.ما في بعضهھما االبعض بطريیقة سليیمةأأهھھھداافاً سليیمة للفردد قد تم نسجهھ  
  .أأنن تكونن هھھھناكك أأهھھھداافاً لكل منصب من االمناصب ااإلدداارريیة متفقة مع االمناصب ااإلدداارريیة ااألخرىى .3
مرااعاةة االفرووقق االفردديیة بيین االموظظفيین٬، بحيیث تناسب ااألهھھھداافف قدررااتهھم ووططاقتهھ .4  
5. .عدمم تكليیف االموظظفيین بما ال يیطيیقونن  	  

 
 

ااالددااررهه 	  
 

فقط % 51 اائحيیقدرروونن إإنن االلو  وواالقرااررااتت  	ااالدداارريیهھ تطبق   	بجديیهھ   %53ووحزمم .   يیروونن إإنن إإ الددااررةة تحابي   
لمسئوليیة ووإإنن ذذلك االتميیيیز ال يیقومم علي أأساسس غيیر االوااسطة اا من ووتميیز بعض ااألفراادد بإعطائهھم قدرر ااكبر

% 66وواالمعاررفف . وويیريي  جموعة وومرةة ااخريي تريي االم  	.إإنن قرااررااتت إإددااررةة االشركة قابلة دداائما للتعديیل ووااالضافهھ  
	ااالددااء على ضافة مبنيیاتت علي االمعاررفف وواالوااسطة الإإنن االتعديیل ووااإل  .	% إإنن االشركة ال تعطي ااهھھھميیة 71ووأأجمع   

	.كبيیرةة لتدرريیب ووتطويیر االمستخدميین    
نرجو 	أأنن نشيیر االي   	إإنن تكليیفنا بالدررااسة لم يیتضمن معالجة ااالددااء ااالدداارريي . وومن ثم فنحن نعمد أأال نتحدثث   

علي مسامعنا في االمقابالتت االفردديیة من تكرررم نتناوولل ما ااشارر االيیهھ االعاملونن في ااالستبيیانن عن االخلل ااوو عدمة . وول
٬، عدمم االمساووااةة في االمعاملة وواالمحاباةة وواالتميیيیز االغيیر مؤسس ووتدخل االوااسطة وواالتي كلهھا تحتاجج ااذذاا ووجدتت 

.لمعالجاتت إإدداارريیة   
من هھھھذاا  	االمنطلق   	نودد   ااالشاررةة  االي  :مايیلي  	  

تعريیف االفسادد  	  
 ( االبنك االدوولي مفهھومم االفسادد ااإلدداارريي علي ااساسس اانهھ سوء ااستعمالل االسلطة ألغرااضض خاصــة بأنة يیعرفف

ااستغاللل االمواارردد االعامة للمكاسب االخاصة ضد االمصلحة االعامة وومناقضا الهھھھداافف االمنظمة االعامة ووكذلك 
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كذلك تعرفة . )الستخفافف بقيیم االعمل ووااهھھھداافة إإساءةة  (المم االمتحدةة على أأنة منظمة االشفافيیة االعالميیة وومنظماتت اا  
." إإخاللل بالمصالح وواالوجباتت االعامة ) وويیعرفف كذلك بأنة   ااستعمــالل االسلطــة ألغرااضض خاصة" كما  

وومن االتعريیفاتت االسابقة يیتضح أأنن االفسادد ااإلدداارريي يیظهھر نتيیجة حصولل صاحب االسلطة على مصالح 
يیدخل في تعريیف االفسادد االوااسطة وواالمحاباةة  ووبالتالي .شخصيیة لنفسة ااوو لغيیرةة على حسابب االمصلحة االعامة

معايیيیر ال تعتمد علي االمصدااقيیة وواالشفافيیة هھھھو في االنهھايیة سلوكك يینحرفف عن االوااجباتت بوواالتمايیز بيین االعامليین 
وومن االمعرووفف إإنن االفسادد ااإلدداارريي ال يیقتصر على قطاعع معيین .ااألساسيیة للعمل  ووعلي علي االمصالح االحكوميیة   

. االى كافة االقطاعاتت االعامة وواالخاصة بالدوولة صغر ااوو كبر حجم االفسادد فحسب٬، وواانما قد يیمتد  
فمن أأخطر ما يینتج عن مماررساتت االفسادد وو ااإلفسادد هھھھو االخلل االجسيیم االذيي يیصيیب أأخالقيیاتت االعمل ووقيیم 

مما االمجتمع ٬، بما يیؤدديي إإلي شيیوعع حالة ذذهھھھنيیة لديي ااألفراادد تبررر االفسادد ووتجد لهھ من االذرراائع ما يیبررر ااستمرااررهه 
يیجعل االفردد يیفقد االثقة في قيیمة ( عملة ااألصلي ) ووجدووااهه ٬، ووبالتالي يیتقبل نفسيیاً فكرةة االتفريیط االتدرريیجي في معايیيیر 

وولالسف ووجدنا مثل هھھھذاا االشعورر متغلغال ووسط االعامليین. فتبسيیط   .أأددااء االوااجب االوظظيیفي وو االمهھني وواالرقابي
اااسبة وو تيیسيیر االنظامم االبيیرووقرااططي في إإططارر من ااجرااءااتت االتعيیيین ووووضوحهھا كذلك ووضوحح ااجرااءااتت االمح

االنزااهھھھة وو االوضوحح وو إإستخداامم تكنولوجيیا االمعلوماتت بكفاءةة عاليیة ٬، لتحقيیق االعداالة وو االمساووااةة بيین االعامليین يیضمن 
  .مصدااقة االشركة ددااخليیا ووخاررجيیا

	ثارر االضاررةة لبعض االمماررساتتااآل  	   	  
ء من خلل في معايیيیر أأددااء االوااجب االوظظيیفي وو االمهھني االتقبل االنفسي وومحاوولة االتعايیش مع ما يیريي االمر

  .وواالرقابي من ااالثارر االسالبة. ليیست مجردد قضايیا أأخالقيیة ٬، بل لهھا تكلفة ااقتصادديیة ووااجتماعيیة باهھھھظة 
ردد مماررساتت فردديیة خاصة ٬، وو إإنما ووجديیر باإلشاررةة هھھھنا ٬، أأنن مماررساتت االفسادد في االعاددةة ال تكونن جُ 

يیة ) مما يیحدثث تحوالتت سريیعة ووفجائيیة في االتركيیبة ااالجتماعيیة ٬، وو ااألكثر خطوررةة تتحركك من خاللل ( أأططر شبك
( بيیئة  ٬،هھھھو أأنن االشركاتت االتي تتركك االعنانن للفسادد كي يینتشر من ددوونن أأنن تماررسس ددووررهھھھا في كبح جماحهھ تعتبر

أأحد االعواامل االرئيیسيیة حاضنة للفسادد ) . بمعني آآخر أأنن تلك االبيیئة عاددةة ما تعد االعواامل ااالقتصادديیة االتي تكونن هھھھى 
االمسببة للفسادد . فيیحدثث االفسادد  عندما يینعدمم االشعورر بالرقابة وواالمحاسبة ٬، ووعندما يیحتكر موظظف ما توززيیع االمزاايیا 
لتتم ااالستــــفاددةة منهھا العتباررااتت خاصة. ووللفسادد ااسبابب أأخرىى غيیر ااقتصادديیة مثل : ااألسبابب ااإلدداارريیة ٬، 

. فيیة ٬، وواالتعليیميیةوواالسيیاسيیة ٬، ووااالجتماعيیة ٬، وواالثقا  
فمثال يیحدثث االفسادد أأحيیانا حيینما تتعاررضض مصالح االموظظف االخاصة مع ووااجباتت االوظظيیفة ٬، فالموظظف  

يیميیل االى ووضع مصالحة االخاصة قبل االمصالح االعامة ٬، ااذذاا شعر بأنة مظلومم فى ووظظيیفتهھ ووال يیقابل باالجر 
.ن فسيیكونن ذذلك دداافعا للفساددووإإذذاا لم تتحقق االحاجاتت االرئيیسيیة وواالضروورريیة للعامليی مناسباال  

يیدخل في بابب مسبباتت االفسادد االفرقق بيین مزاايیا موظظفي االقطاعيین االعامم وواالخاصص ااوو االفرقق في االمعاملة بيین 
مستخدمي مجموعة ووااحدةة لمجردد إإنن ااحد االعامليین شاء لهھ حظة اانن يیكونن في ااحديي شركاتت االمجموعة ووليیس 

مم ااالنتماء وويیقودد الحباطط عامم . بل يیمكن االقولل بانن االكيیل ااالخريي هھھھو من ااكبر ااسبابب ااالحساسس بالدوونيیة ووعد
بمعيیارريیيین يیكادد يیكونن من االعواامل االرئيیسيیة الستشرااء االفسادد االناشئ عن االوااسطة وواالتدخل االصريیح في كيیفيیة 

  .إإددااررةة وومحاسبة االعامليین ووهھھھو من ااكبر مسبباتت االضغوطط في االعمل
ً بب ووتعيیيین بعض االموظظفيین ووفقمن االعواامل االتي تسهھم فى اانتشارر االفسادد ااستيیعا العتباررااتت شخصيیة. كذلك  ا

ووكذلك من عواامل  .ما تبقي منهھم أأعماال فوقق ططاقاتهھم ددوونن مقابل مجز  ميیلمحاوولة خفض عددد االعامليین ووتح
االفسادد فرضض موااصفاتت شخصيیة مثل االعمر ووسنوااتت االخبرةة ووقيیاسس مدىى ووالء االعامليین لموظظف ما ااوو لتنظيیم ما 

.ة للشركة كل ذذلك يیسهھم فى ااستشرااء االفساددفوقق االمصلحة االعام  

! 	االفسادد   	ددااررييااإل   	  
االفسادد ااإلدداارريي يیختلف من ددوولة ألخرىى ووال يیتواافق بالضرووررةة مع نسبة االفسادد في تلك االدوولة. فعلى سبيیل 
االمثالل ووجد إإنن نسبة االفسادد فى كنداا كانت منخفضة ٬، وومع ذذلك يیشعر االرأأيي االعامم فى كنداا اانن آآثارر االفسادد كبيیرةة 

. فى حيین اانن ددوولة مثل باكستانن نسبة االفسادد فيیهھا ااكبر ٬، إإال إإنن االرأأيي االعامم فى باكستانن يیرىى إإنن آآثارر االفسادد جدااً 
يیسيیرةة ااوو غيیر ضاررةة. رربما يیرجع ذذلك لعواامل كثيیرةة منهھا ررؤؤيیة االمجتمع ااوو أأما يیوصف علي إإنهھ ظظاهھھھرةة ااجتماعيیة 
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قف ووغيیرهه . وونحن نتمني أأنن يیبعد االسودداانن عن . ووكذلك نسبة ااألميیة ووتفشى االجهھل مقاررنة بمجتمع متعلم مث
.ارريیيین . وولكن لالسف االتصنيیف االعالمي يیضع االسودداانن ااقربب للباكستاننعيیاالم  

االحد من االفسادد ااإلدداارريي وو تقليیل أأثاررهه االسلبيیة يینعكس تلقائيیا علي مجتمع االشركة ووسلوكيیاتت ااألفراادد فيیهھا وو 
يیحتاجج إإلي إإررااددةة ااوو االمؤسسة ووتصميیم أأكيیديین لديي ررئاسة االشركة   إليیجادد االتزاامم حقيیقي باستخداامم ااسس االقيیاددةة   
  .ااإلدداارريیة االفعالة

فالفشل في تطبيیق االلواائح ووسؤ تفسيیر وواالتقصيیر في تطبيیق االنظـــم االقــــــانونيیة وواالتشريیعيیة إإعتمادداا علي 
عدمم نضوجج االوعي لديي االعامليین عاررااتت بل أأنهھا يیضعف من بناء االبنيیة ااألساسيیة للشركة . فاإلددااررةة ليیست ش ٬، 

ً متكامالً من االمكوناتت االبشريیة وواالمعلوماتيیة وو االتشريیعيیة وو االبيیئيیة وو غيیرهھھھا.  مجموعة عمليیاتت معقدةة لخلق نظاما
تحتاجج هھھھذهه االمركباتت إإلي مجموعة من االتدرريیباتت االمكثفة االتي ال تتاحح من خاللل االدررااساتت االنظاميیة الستيیعابب 

. ااسترااتيیجيیاتت االشركة في ووااقع عملي االمتطلباتت االمتكاملة وواالتشربب برووحح تطبيیق  

! االقيیاددةة  	  
:في مسئوليیة ااألفراادد في موقع قيیاددةة االمركز خلص ااالستبيیانن االي ااالتي  

يیعتقدوونن 70%  . ةجاذذب ةيیروونن إإنن ااددااررةة االمركز ال تتبنى توجهھاتت إإيیجابيی%  73 هھاان   ال يیتوفر صدقق ااووشفافيیة   
يیروونن عدمم توفر  %71  .عند إإددااررةة االمركز في تعاملهھا مع ووكالء االردد مستوىى عالي من ثقة أأالددااررةة في   

  .% فقط يیومنونن بتوفر ررووحح االعمل كمجموعهھ50االعامليین . 
بمعالجتنا لهھذهه االفقرةة  خالصة االمشاكل االتي ااثاررهھھھا االعاملونن في االمقابالتت االفردديیة وواالتي نعتقد اانهھم بنواا 

:عليیهھا اارراائهھم االسابقة كما يیلي  
عة مسبقاإإجباررهھھھم علي إإستخداامم نصوصص موضو •  
عدمم توفرمقايیيیس ووااضحة • ااددااء(لديي االمشرفيین ااوو االمدررااء ااوو من يیقومم بالمرااقبة لقيیاسس     )االوكالء  

خاصة في اانتقاء االمكالماتت االتي يیُريي خرووجهھا عن االمألوفف بدررجة تستدعي محاسبة االوكيیل  
  .  عدمم توفر تدرريیب كافف للوكالء وواالمشرفيین وواالمديیريین •
تعيینهھم بناء علي ضغوطط خاررجيیة وو لم يیتلق كثيیر منهھم اانن لم يیكن جلهھم  ااغلب االعامليین بمركز االردد تم •

.تدرريیبا كافيیا في االتعامل مع االعمالء بصوررةة فعالة  
مما يیثيیر جدوولة االمكالماتت بنظامم آآلي عاددةة ما يیتسبب في اابقاء االعمالء على االخط لفترااتت ططويیلة  •

حفيیظتهھم.  
.االوكيیل يیقومم جهھازز االردد ااآللي بفصل االعميیل خاللل االحديیث مع •  
  اانخفاضض االمرتباتت ووااألجورر وواالعالووااتت ووتبايینهھا ووتفاووتهھا بشكل كبيیر بيین االوكالء االذيین يیأددوووونن مهھامم •

.تتساوويي من حيیث حجم وونوعع ووعددد ساعاتت االعمل  
  .االضغوطط االنفسيیة •
.تكراارراالمهھامم االوظظيیفيیة ووررووتيینيیتهھا •  
ووسوء االصيیانة علي ررغم من جمالل االمبني إإال إإنن هھھھناكك بعض االمساووئئ مثل سوء االمراافق  •

وواالتنظيیف٬، إإكتظاظظ االقاعة مما يیتسبب في ضوضاء تنتقل عبر ااالجهھزةة ووتشوشش علي االوكيیل وواالعميیل 
ووثؤثر في قيیاسس ااددااء االوكيیل ٬، تدخل ااإلددااررةة٬، ااالفتقارر إإلى االخصوصيیة ووفرضض خدماتت كافتريیا 

.مستويي ما تقدمم لالسعارر االتي تحصلهھالرقي يیال  
.اء ساعة ررااحتهھنحظر خرووجج االعامالتت من االمركز ااثن •  
.خوفف ووكالء االردد من االتعرضض لمشاكل ضعف االبصر وواالسمع •  
  .فشل االشركة في توفيیر عنايیة ططبيیة الززمة •
فظاظظة ووسوء معاملة االعمالء •  
.على االمستخدمم ددااخل االمنشأةة اءً مرااجعة ااالخطاء ااالدداارريیة االتى تمثل عب •  
مشرفيین ال يیرتقونن لمستوىى عدمم ووضع االشخص االمناسب فى االمكانن االمناسب االمتمثلة في بعض اال •

  .االقيیاددةة
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ضرووررةة إإخضاعع االمديیريین وواالمشرفيین ووقاددةة االمجموعاتت االي ددووررااتت تدرريیبيیة فى مستوىى االتعامل  •
.ووفن ااالددااررةة وواالقيیاددةة  

.االمدررااء ووااالدداارريیونن يیجب إإخضاعهھم لدووررااتت تأهھھھيیليیة حتي يیتمكنواا من قيیاددةة فرقق عمل بهھذاا االحجم •  
. االعاملة عدمم ووجودد يیومم صحى بالنسبة للمرااةة •  
عدمم معاملة االمرأأةة االعاملة لصوررةة • تقدرر ظظرووفهھا مما يیطرهھھھا بعضهھن االي تقديیم ااستقالتهھا ووذذلك لحل   

االمشاكل االتى توااجهھا ٬،   
.ااالددااررةة من ررووااتب االعامليین البسط ااالسباببيیوميین خصم  •  
. عدمم االتساووىى فى االمرتباتت مع اانن االعمل ووااحد ووااالددااء ووااحد ووال توجد هھھھيیكلة •  
.طاقة عالجيیةعدمم ووجودد ب •  
االشعورر بالدوونيیة من باقى مجموعة • .سوددااتل    
. عدمم االسماحح للعامليین باالنضمامم للنقابة االعامهھ للمجموعة •  
.االعالقاتت غيیر جيیدةة بيین االمستخدميین ووااالددااررةة •  
  .تدهھھھورر االعالقاتت ااالجتماعيیة بسبب ططبيیعة االعمل •
).اانعداامم االتحفيیز وواالتشجيیع االمعنوىى (صفر •  
. دمم االتغيیيیرااستمراارريیة االرووتيین ووع •  
.  ووجودد االشك من قبل االمستخدمم •  
.عدمم توفر االثقة بيین االعامليین وواالشركة •  
.عدمم ووجودد قانونن يینظم االعمل وواالترقيیاتت وويیحفظ حقوقق االعامليین من ااجاززااتت ووأأجر إإضافي •  
. تطويیر االذااتت االعمل ال يیخدمم ااالهھھھداافف االشخصيیة ووال •  
.ااررةةتكمن فى خدمة االمشتركيین اانما تكمن فى ااالدد االمشكلة ال •  
.ووكيیل االردد يیعامل معاملة االماكيینة ااذذاا قل اانتاجهھ يیمكن ااالستغناء عنهھ بكل سهھولة •  
 8 قد تصل ووكيیل االردد يیعانى منذ ددخولهھ كمتدرربب من االمعاملة االغيیر الئقة ووااستغاللل لطاقاتهھ  لمدةة •

ااشهھر لفصل االمدهه ووثم ااعاددتهھ مرةة ااخرىى مع االزاامة بكل مايیقومم بهھ  3ااشهھر ووقد يیتم ططرددهه كل 
. ستخدمم االثابت ووبعض ااالحيیانن ااكثراالم  

. الحساسس باالنتماء للشركة من جرااء سؤ معاملتهھا لهھمااعدمم  •  
  .االعائد االماددىى محزنن •
عدمم االمعاملة ااالنسانيیة االذيین يیصابونن بالمرضض وو حتي يینتقلونن هھھھم ااوو اافراادد ااسرهھھھم من االدررجة  •

.ااالوولي لرحمة موالهھھھم ااثناء ساعاتت االعمل  

! ووجهھة  	نظر   	سوددااني   	  
هھھھميیةأل 	االعالقة   	بيین   سوددااني ووددااتانت  	وومديي تأثيیر   	تلك   االعالقة  في إإددااررةة  مركز خدمة   

االعمالء ووإإنعكاسس  ذذلك  	علي   	ضغوطط االعمل   ٬،  هھفيی  حرصنا  	علي   	لقاء االسيیدةة دديینا ططة االمسئولة عن   
	االتنسيیق  	بيین   سوددااني ووددااتانت. وونورردد فيیما يیلي ماوورردد االيینا كتابة بلغة اانجليیزيیة   هھططسلسة من االسيیدةة دديینا   

حولل شكل ووكيیفيیة هھھھذهه االعالقة ووووجة نظرهھھھا في إإددااررتهھا ووإإنعكاسس ذذلك علي االعامليین وو علي ااالددااء. ووعلي 
االرغم من إإندهھھھاشنا وو إإعجابنا برصانة لغة االسيیدةة دديینا ططة ااالنجليیزيیة إإال ااننا خاططرنا بترجمة االفقرااتت 

للعربيیة لتعم االفائدةة  
Call Center is by far the most productive, 
organized unit in the whole group in addition to 
the fact that they have the most clear work 

processes. 

من أأكثر االوحدااتت ليیس فقط مركز ااالتصالل 
 ً أأكثر أأساليیب االعمل ووضوحا  بل أأنن لديیهھ إإنتاجا

 في االمجموعة بأكملهھا

Call centers need extremely sophisticated إإددااررةة  تحتاجج مرااكز ااالتصالل إإلى مهھاررااتت
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management skills (call center parameters are 
many and very difficult to adjust specially 
when it comes to the human being behavior) 

which we lack now. 

ددااء في مرااكز متطوررةة للغايیة (مؤشرااتت ااأل
ااالتصالل عديیدةة وويیصعب ضبطهھا ووتطبيیقهھا 

ايیة خاصة عندما يیتعلق ااألمر بالسلوكك للغ
 .نساني) االذيي يینقصنا ااآلننإلاا

The mismatch of how people think of the call 
center is creating  a huge conflict in running its 
issues(DataNet think of it as a source of money 
where Sudani considers it as his fist line of 

support). 

عدمم تطابق ررؤؤيیة االناسس لمركز ااالتصالل يیتسبب 
نهھ أأ DataNet  ىىترفي خلق صرااعع كبيیر 
نن سوددااني تعتبرهه خط أأمصدرر ددخل في حيین 

 .ووللددفاعهھا ااأل

Lack of transparency of what is happening in 
the call center. 

بمركز  دووررهھھھنالك اافتقارر للشفافيیة فيیما يی
 .ااالتصالل

Contract terms are only respected by Sudani 
side. 

شرووطط االعقد يیتم ااحتراامهھا من جانب سوددااني 
 فقط

Delay in response from DataNet management 
when it comes to submitting reports, action 
plans, training plans….etc., which delays call 
center development plans as well as Sudani 
plans and interest in supporting Call center 

development. 

عندما  DataNet هھھھناكك تأخيیر من جانب إإددااررةة
يیتعلق ااألمر بتقديیم االتقارريیر٬، ووخطط االعمل٬، 

خر االقائمة مماآآ إإلىوواالتدرريیب  تأخيیر  يیؤدديي إإلى  
عداادد خطط تطويیرإإ خطط مركز ااالتصالل وو 

تطويیر سوددااني وويیحبط مجهھوددااتت سوددااني في 
 .عم تطويیر مركز ااالتصاللدد

Huge frustration from the employees about the 
management and how it doesn’t fight for their 

rights. 

ز ااالتصالل من ااإلحباطط مرك ويیعاني موظظف
 .عدمم كفاحح إإددااررتهھم من أأجل حقوقهھم ههاالكبيیر تجا

Employees feel left out and miss “being part of 
the group” feeling when it comes to rights other 

employees have in the rest of the group.  

ال يیعتبروونن كجزء من "يیشعر االموظظفونن إإنهھم 
ً ة" االمجموع عندما يیتعلق ااألمر  خصوصا

بحقوقق االموظظفيین ااآلخريین االعامليین في بقيیة 
 .االمجموعة

We need to add a personal touch in the 
relationship between the agents and their 

superiors. 

نسانيیة في االعالقة إإنحن بحاجة إإلى إإضافة لمسة 
 .بيین ووكالء االردد ووررؤؤسائهھم

Motivation and on-going couching is a big 
challenge but of marvelous results. 

كبيیر وولكن  االتحفيیز وواالتدرريیب االمستمر هھھھما تحدٍ 
 .ئعةيیعطيیانن نتائج رراا

The tensed relationship between the call center 
management and the CCCO. 

 CCCO االعالقة بيین إإددااررةة مركز ااالتصالل وو
 ةة.إإددااررةة االتنسيیق بيین سوددااني ووددااتانت) متوتر(

Clear and solid procedures for awards/penalties 
help save a lot of time and effort wasted in 

meaningless conversations. 

ووضع إإجرااءااتت ووااضحة وومتيینة لكيیفيیة منح 
االحواافز وومحاسبة االعامليین توفر كثيیر من االوقت 
 .وواالجهھد االذيین يیضيیعانن في محاددثاتت ال معنى لهھ

Careful selection of the new staff is critical and 
needs more attention. 

دااً وويیحتاجج ج ااختيیارر االموظظفيین االجددد بعنايیة مهھم
 .نتباههإإلى مزيید من ااال

Putting professional rules for information 
masking is a must since the agents should only 

know what they need to know. 

 أأنناالمعلوماتت مهھم إإذذ  إلخفاءووضع قوااعد مهھنيیة 
ووكيیل االردد يیجب أأنن يیعرفف ما يیحتاجج لمعرفتهھ 

 .فقط
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Change the prospective of the CCCO from a 
watcher to a partner. 

من مرااقب   CCCOإإلىال بد من تغيیيیر االنظرةة 
 إإلى شريیك

 
	نحن نمتنع  	عن االتعليیق   فيیما يیخص  االتعاقد  	بيین   	سوددااني ووددااتانت   لكن  نريي  	إإنن ما ااشاررتت   	االيیهھ االسيیدةة دديینا   

	يیسيیر في خط مطابق هھطط  	لما   ااشرنا  نظر في ااسلوبب وومنهھجيیة إإددااررةة مركز االيیهھ سابقا من ضرووررةة إإعاددةة اال 
خدمة االعمالء  
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•  
 

االوظظيیفي االرضا:  االثاني االمحورر 	  
 

:مديي االرضا االوظظيیفي لديي االعامليین عمدتت االدررااسة االي  قيیاسسل   
  .قيیاسس اايیفاء حاجاتت االعامليین االفسيیوليیوجيیة .1
.قيیاسس ررووحح االعامليین االمعنويیة .2  
.قيیاسس االرضا االوظظيیفي لديي االعامليین .3  
.االعامل وومناخخ االعملتوصيیاتت الصالحح ددوورر  .4  

 

حاجاتت االعامليین االفسيیوليیوجيیة 	  
لالنسانن االعامل اارربعة حاجاتت فسيیولوجيیة أأساسيیة يیحتاجج الشباعهھا ووهھھھي: االطعامم وواالهھوااء وواالرااحة 
ووااإلضاءةة ووجميیعهھا مرتبطة بالجهھازز االعصبي. يیدخل في حاجاتهھ اايیضا أألطمأنيینة ووااألمن. فاذذاا سادد مناخخ االعمل 

كما ووكيیفا تلقائيیا على إإالنتاجج. فثقة االعامليین ووررضائهھم توتر ووإإضطراابب اانعكس ذذلك التتوفر ااال بتوفر ااالمن   
وواالطمأنيینة علي أأنفسهھم وومستقبلهھم. فالعالقاتت ااإلنسانيیة االجيیدةة وواالفعالة بيین االعامليین وومدرراائهھم من جهھهھ ووأأددااررةة 

االجيیدةة تعني ااختفاء شكاووىى االوكالء ااكبر ووإإنتاجيیة أأعلي . فالعالقاتت ااإلنسانيیة  ددااتانت من جهھهھ ااخريي تعني ووالءااً 
من االمشرفيین ووررؤؤساء االمجموعاتت حيیث تكونن االلغة االسائدةة هھھھي االتفاهھھھم. ذذلك بالتالي يیعني ااختفاء االشائعاتت 

  . ووااختفاء االتهھربب عن ططريیق اارراانيیك االمرضض
بني على االعنايیة بالعامليین بالتوجيیهھ االمبني علي االثقةااإلددااررةة االجيیدةة تُ  البتعادد عن وواالتدرريیب االجيید وواا  

االتخويیف وواالتهھديید وواالمبالغة في االشدةة وواالصراامة بسبب ووبغيیر سبب . كذلك تعني ااالددااررةة االجيیدةة إإشرااكك االوكالء 
ووررؤؤساء االمجموعاتت في ااستحدااثث ووتطويیر االمباددررااتت وواالمقترحاتت لتحسيین ااألددااء ووتطويیر االعمل. وومن ثم عكفنا 

  . يیةعلي ددررااسة مديي ااستيیفاء حاجاتت االعامليین االفسيیوليیوج

قيیاسس ررووحح االعامليین االمعنويیة 	  
االمعنويیة لدىى  حاوولنا من خاللل االبحث ووااإلستبيیانن ثم من ووااقع االمقابالتت االشخصيیة قيیاسس ووتشخيیص االرووحح.

االعامليین بهھدفف االكشف عن االضغوطط االتي تؤثر في ااالددااء. تم ااختيیارراالعيیناتت بطريیقة عشواائيیة تمثل ااالقسامم 
  :ا ووهھھھيندهھھھن لنا ووجودد عواامل أأساسيیة تقتضي االتوقف عتبيی  ووبتحليیل ااالستبيیاناتت االمختلفة.
  : االعالقاتت ااإلنسانيیة •

.وويیدخل في ذذلك ااألططمئنانن في االعمل وواالثقة في االزمالء وواالتالئم مع االمركز وومع االشركة ااالمم  
  . بالمشرفيین ووقاددةة االمجموعاتت وواالمدررااء االعالقة •

ة ٬، وو عالقة االوكالء برئيیس االمجموعة حاوولنا تأسيیس مديي تفاعل ووكالء االردد للمستويیاتت ااإلشراافيی 
عداالتهھا في توززيیع االفرصص. ووبالمشرفف وواالمديیرااالدداارريي. شمل االتحليیل كفاءةة ااإلددااررةة٬، وواالثقة مزاايیا االعمل في  ٬، 

مركز االردد .ووااألجر ووفرصص االترقي    
-عالقاتت االعمل – تبايینت ظظرووفف ووررضا االعامليین بناءاا علي (ظظرووفف االعمل -ااإلددااررةة  وو  )عداالة االتوززيیع 

–ووهھھھي االتعاوونن ( االسماتت االنفسيیةأأوو مايیسمى بيین االسماتت االشخصيیة لألفراادد    ). ااالنطوااء ٬، ووااالنبساطط 

قيیاسس االرضا االوظظيیفي 	  
! ما هھھھو االرضا االوظظيیفي؟  	  
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االرضا االوظظيیفي هھھھو شعورر باالنجازز االنابع من ااددااء عمل بصوررةة ترضي ططموحح االعامل . هھھھذاا ااإلخساسس  
اليیتولد من االحصولل تت إإنما شعورر نابع من االعمل ذذااتهھ. وو من االناحيیة االنظريیة تحقيیق قدرراا" علي نقودد أأوو مميیزاا  

ا.من االرض  
ااساسس االرضا االوظظيیفي هھھھو قبولل ااإلنسانن لوظظيیفتهھ كما هھھھي. قد يینبع االرضا من ااررتباطط االمرء بالوظظيیفة 

ووشعوررةة باالررتيیاحح يیتولد من ااقتناعة بمستويي أأدداائهھ في االعمل أأما ألجاددتة جديیدةة أأوو لعملهھ عملهھ أأوو لتعلمهھ مهھاررااتت   
  .كجزء من فريیق االعمل ااوو قدررتهھ علي مساعدةة ااالخريین أأوو ززيیاددةة قدررااتهھ االشخصيیة

في االعاددةة يیفترضض االناسس أأنن ااإلددااررةة هھھھي االتي توفر لهھم معظم ما يیحتاجونن االيیهھ في االعمل حتي يیشعروواا 
ا. لكن حقيیقة ااالمر إإنن االرضا ووكثيیراا ما يیجنح االناسس اللقاء االلومم علي ااالددااررةة حيینما ال يیتوفر لهھم االرض .بالرضا

  . يیتحقق من خاللل ما يیقومم بهھ ااالنسانن من جهھد
ررغما عن أأنهھ يیجب على ااإلددااررةة أأنن تبذلل أأقصى ما بوسعهھا لتحقيیق االشعورر بالرضا للعامليین لديیهھا٬، إإال أأنن   

فلكي يینجح االعامل يیجب أأنن يینبع ااألمر من ددااخلة  .االنظر للعمل بإيیجابيیة هھھھو تحديي شخصي عامليین اانن وو على اال  
.أأنن ااإلددااررةة ليیس بوسعهھا ااشعارر االعامليین بالقناعة وواالرضا مع االرااتب االشهھريي  يیفهھمواا  
! 	مؤشرااتت   	االرضا   االوظظيیفي  	  

االمسئوليیة وواالمباددررةة ووااالبتكارر ووبيین االمتغيیرااتت االشخصيیة ااألخرىى مؤشرااتت االرضا االوظظيیفي تقاسس بتحمل 
ووقيیاسس االرضا االوظظيیفي في  .مدةة االخدمة وونوعع االعمل ٬، عيیة االتعليیم وواالحالة ااالجتما (ااالجتماعيیة) كالعمر ٬، االنوعع ٬،

:االعاددةة يیتم عن ططريیق ااستبيیاناتت. ووللمساعدةة في االفهھم نقدمم تحليیال لماوورردد في ااالستبيیانن االواارردد ااددناهه  
  

االررقمم االسؤؤاالل  عدددد ااالجاباتت  نعمم  ال   

1  
ددوورر 

االتعرريیفف  
 

هھھھلل ددوورركك ووااضح االمعالمم؟  
هھھھلل ووااجباتكك وومسؤؤووليیاتكك ووااضحة؟  

بالنسبة لكك كيیفف تنجزز عملكك؟ هھھھلل ووااضح  
هھھھلل ددوورركك ووااضح مررتبطط بغايیاتت ووأأهھھھدداافف االمرركزز 

ووااهھھھدداافف ووغايیاتت ددااتانتت؟  

134  
127  
126  
133  

119  
108  
105  
103  

15  
19  
21  
30  

 

من عددد االعامليین علي سؤاالل حولل مديي معرفة ددووررهھھھم في االعمل ووااقر معظمهھم بانن ددووررهھھھم  %50ااجابب حواالي 
من ااصل  103ووكيیفيیة ااددااء االمهھامم االملقاهه علي عاتقهھم. ووعلي االرغم من إإنن ووااضح االمعالم من حيیث االمسئوليیة 

% ااكدوواا ااررتباطط ااددووااررهھھھم بغايیاتت ووااهھھھداافف مركز خدمة االعمالء وواالمؤسسة ااالمم ددااتانت ااال 77اايي حواالي  133
ا سألنا % من االعامليین ااوو حيینم35وواالتي غطت   إإننا عندما ططرحنا هھھھذاا االسئواالل في االمقابالتت االفردديیة االعشواائيیة

ذذااتت االسؤاالل في االمحاضرااتت االتي غطت جميیع االمجموعاتت ثبت لنا عدمم معرفة بقيیة االعامليین بغايیاتت ووااهھھھداافف 
ددااتانت ااوو غايیاتت ووااهھھھداافف مركز خدمة االعمالء  

االررقمم االسؤؤاالل  عدددد ااالجاباتت  نعمم  ال   

االسيیططررةة  2  
 

هھھھلل لررؤؤساءكك أأيي ررأأيي في كيیفيیة قيیامكك بالعملل ؟  
سررعة؟هھھھلل يیتمم تعيیيینن مستخددمم للعملل ب  

هھھھلل يیمكنن أأنن تقرررر متى ستأخذذ ااستررااحة؟  

123  
124  
131  

70  
57  
71  

53  
67  
60  

 

ال يیتم االتعيیيین  هھ% إإن54ووفي تقديیر  .% بالتدخل االمباشر لرؤؤسائهھم في كيیفيیة اادداائهھم لمهھامهھم56أأجابب 
 تدرريیب قد تطولل ااوو تقصرلظرووفف خاصة بالشركةاالفترااتت إإنن معظم االعامليین . كما ااووضح بالسرعة االكافيیة 

  .% اانهھ بإمكانهھم تقريیر متي يیأخذوونن فترةة ااالسترااحة45أأجابب  .مقدررةة االمتدرربيین علي ااجاددةة االعمللووليیس 
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نن علي أأنن جميیع هھھھذهه ااالجاباتت ال تتسم بالدقة ووال تعكس ططبيیعة االوضع علي ونن وواالمشرفووق االمديیرعل
فتوززيیع ااالسترااحاتت علي حد قولهھم  . ااالررضض يیتحكم فيیهھا االجهھازز   إإال لعددد محدوودد من مغاددررةة  االذيي ال يیسمح  

موااقع عملهھم. يیريي االمديیروونن إإنن االوضع مؤخراا قد ااختلف كثيیراا. ووليیس هھھھناكك تدخل مباشر في كيیفيیة ااالددااء اانما 
  .يیحدثث االتدخل لضبط االنظامم وولتقليیل االضوضاء وواالشوشرةة حفاظظا علي صفاء االمحاددثاتت مع االمشتركيین

       يیستريیح االعامل اامر يیقتضي االمرااجعة. فالخيیارر هھھھنا االلمجردد ااالشاررةة االي اانن جهھازز آآلي يیتحكم في متي 
queue   االزمن حولل ووليیس لحاجة االعامل االجسديیة ااوو االنفسيیة. إإضافة االي إإنن هھھھناكك ضواابط عالميیة االذيي   

يیقضيیة االمرء جالسا اامامم جهھازز االحاسوبب .ددقيیقة 30االي  20ووهھھھي ساعتانن تعقبهھا فترةة ررااحة مابيین     

 ال نعم جاباتتعددد ااال االسؤاالل االرقم

ضغوطط   3
االعمل 

االضغوطط 
 االعاليیة

هھھھل موااعيید ااإلنصراافف غيیر قابلة للتغيیيیر؟  
هھھھل تعمل لساعاتت ططويیلة؟  
هھھھل ززمن االعمل غيیر ووااقعي؟  

 هھھھل تعمل في عدةة جهھاتت بحيیث يیصعب االجمع بيینهھا؟

139  
128  
118  
128 

87  
62  
33  
20  

 

52  
66  
85  
108  

 
 

% بانهھم ال يیعملونن لساعاتت ططويیلة كذلك 51في حيین ااجابب بانن موااعيید االعمل غيیر قابلة للتغيیيیر % 63ااكد 
% بانن ززمن االعمل ووااقعي72يیريي  % ااشارروواا اانهھم يیعملونن في ووظظائب ااخريي وويیصعب عليیهھم 15في حيین إإنن   

  .االجمع بيین ووظظيیفتيین ااوو ااكثر
  

 ال نعم عددد ااالجاباتت االسؤاالل االرقم

4  
ضغوطط 
االعمل  

االضغوطط 
االمنخفضة  

 

هھھھل االعمل ممل٬، وو ررتيیب .  
ل تخضع في عملك لمضايیقاتت في شكل كلماتت أأوو هھھھ

سلوكك فظ؟  
هھھھل هھھھناكك توتر في االعالقاتت بمكانن االعمل؟  

هھھھل هھھھناكك ااحتمالل كبيیر لالحتكاكك وواالغضب بيین 
االزمالء؟  

 هھھھل هھھھناكك ااحتمالل كبيیر للتحرشش في االعمل؟

109  
130  

 
130  
110  
128 

57  
60  

 
75  
49  
37 

52  
70  

 
55  
61  
91 

 

يیروونن إإنن هھھھناكك توتر في االعالقاتت % 42% يیخضعونن لمضايیقاتت 46لبانن االعمل ررتيیب وومم %48يیعتقد 
% يیقدرروونن إإنن هھھھناكك ااحتمالل 71يیروونن ااحتماال كبيیراا لالحتكاكك وواالغضب بيین االزمالء في حيین إإنن 54% في االعمل 

كبيیر للتحرشش .في االعمل    
 نحن نريي ضرووررةة تقصي ططبيیعة االمضايیقاتت بالذااتت ااالشاررةة االي موضوعع االتحرشش.فى هھھھذاا االمضمارر 

.فهھذةة  غيیر صحيیة ووتجب معالجتهھا فورراا  
 ال نعم عددد ااالجاباتت االسؤاالل االرقم

5  
   :االدعم

 

إإذذاا كانن هھھھنالك عمل صعب هھھھل تحصل على مساعدةة من 
مديیركك ؟  

هھھھل يیقومم االمديیر بتقديیم ررددوودد فعل ددااعمة على االعمل االذيي 
 تقومونن بهھ

126  
126 

87  
52  

 

39  
74  
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 عدااتت لمعالجة بعض االموااقف االصعبة من ررؤؤسائهھم في حيین يیريي إإنهھم بامكانهھم االحصولل علي مسا % 69يیقدرر 
.بانن رردد فعل االمديیر ال يیدعم االعمل%58  

 ال نعم عددد ااالجاباتت االسؤاالل االرقم

6  

   :االتغيیيیر
 

هھھھل هھھھناكك إإستشاررااتت إلحدااثث تغيیيیرااتت في موااعيید 
االعمل ؟  

هھھھل هھھھناكك يیؤثر االتغيیيیر على االمستخدميین من 
االناحيیة االعمليیة؟  
اررااتت كافيیة حولل قضايیا االعمل هھھھل هھھھناكك ااستش
 وواالتغيیيیر فيیهھ؟

120  
 

115  
 

120 

25  
 

23  
 

26 

95  
 

92  
 

94 

 

% إإنن االتغيیيیر يیؤثر علي 80% اانهھم ال يیستشارروونن الحدااثث تغيیيیر في موااعيید االعمل في حيین يیريي 79اليیريي 
% اانهھم ال يیسيیتشارروونن بصوررةة كافغيیيیر فيیة حولل قضايیا االعمل وواالتغيیيیر فيیة.78االعامليین  وويیقدرر   

 

 ال نعم عددد ااالجاباتت االسؤاالل االرقم

هھھھل هھھھناكك تدرريیب كافٍف لدعم ااألفراادد للقيیامم بوظظائفهھم   :االتدرريیب  7
 بشكل أأفضل؟

122 34 88 

 

.تدرريیبا كافيیا اايیتلقو مذذكروواا إإنهھم ل %72  
 

 ال نعم عددد ااالجاباتت االسؤاالل االرقم

االحركة في   8
 بيیئة االعمل

هھھھل تضطر للوقوفف لفترااتت ططويیلة من االزمن ؟  
 نالك حركاتت متكرررةة تسبب االقلق؟هھھھل هھھھ

125  
115 

37  
67  

 

78  
45 

 

  .ال يیتعرضونن للوقوفف لفترااتت ططويیلة الددااء عملهھم  %62 
.إإنن هھھھناكك حركاتت مكرررةة تسبب االقلق 39% وو نفي   

 

 ال نعم عددد ااالجاباتت االسؤاالل االرقم

مالئمة بيیئة   9
 االعمل

هھھھل االعمل مريیح؟  
 هھھھل االعمل خالل من االمخاططر مثل ددخانن االسجائر

 وواالضوضاء؟

111  
111 

57  
45 

54  
72 

 

.وونن اانن االعمل يیخلو من االضوضاءيیر % 65% إإنن االعمل مريیح في حيین إإنن 51يیعتقد   
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 ال نعم عددد ااالجاباتت االسؤاالل االرقم

ااستعمالل   10
 االحاسوبب

هھھھل تستعمل االحاسوبب في االعمل؟  
 هھھھل يیتم كشف ددوورريي علي نظركك؟

119  
116 

110  
45 

9  
71 

 

ال يیتم ذذكروواا اانهھ % 61إإال إإنن  االيیومي  يیستعملونن االحاسوبب في عملهھمانهھم %  ااجابواا ب92بالرقم من إإنن 
إإنن جميیع االعامليینكشف ددوورريي علي نظرهھھھم   

.  
:وومن ووااقع ااالستباناتت يیمكن تلخيیص ررضا االعامليین علي االنحو االتالي  

• فرضت لم تعيیيین ووكالء االردد بما يیتواافق مع ااستعدااددااتت ووميیولل وومقدررااتت االكثيیر منهھم . فالغالبيیة منهھم    
  .علي االشركة فرضا نتاجا لوساططاتت من ال يیردد لهھم ططلب

االكثيیر من االوكالء لم تتاحح فرصص تدرريیب كافيیة خصوصا في سايیكلوجيیة االتعامل مع االعمالء • بل   
.بعضهھم لم تتاحح لهھ فرصص تدرريیب كافيیة إلكسابهھ االمهھاررااتت ااألساسيیة للعمل  

ووقوااعد بناء االفرقق ووااسس االعمل  كل ررووساء االمجموعاتت وواالمشرفيین لم يیتم تدرريیبهھم علي ااسس •
  .االجماعي وواالمسئوليیة االتضامنيیة

توفيیر ااألمن  من حيیث تقريیبا كل االمدررااء لم توفر لهھم فرصص تدرريیب علي ااسس ااالددااررةة االحديیثة •
فحرمانن االوكالء من أأمنهھم االنفسي  . وواالطمأنيینة للمرؤؤووسيین ووإإشعارراالمستخدميین بالحريیة ووااالنتماء

خلق لديي االكثيیر منهھم مشاعر إإحباطط ووسلوكا عداائيیا ضد من يیتصورر أأنهھم يیؤثر عليیهھم بشكل سلبي وويی
  .إإشباعع حاجاتهھ ااألمنيیة ووررااء عدمم

• من ووااقع االتحاددثث مع االعامليین علي مختلف ددررااجاتهھم تولدتت لديي فريیق االدررااسة قناعاتت بعدمم ثقة    
نقل بعض بهھا لتي تم االعامليین في ررئاسة االشركة. قد يیعزيي ذذلك إلعتقادد االكثيیريین بعدمم عداالة االطرقق اا

ززمالئم من شركة االي ااخريي ددااخل االمجموعة. كذلك كثرتت االشكويي من عدمم ووجودد قوااعد ثابتة للترقيیاتت 
إإضافة االي حرمانهھم من ااالنضمامم  وواالحواافز ااوو ووجودد ضواابط ووااضحة لالستيیضاحاتت وو اانزاالل االعقابب.
.عف ااالحساسس بعدمم ااالنتماءاالي نقابة االمجموعة ووحرمناهھھھم من تشكيیل تنظيیم يیداافع عن حقوقهھم ضا  

ااططارر ااالستباناتت وواالمعايیناتت االفردديیة االتي تمت بصوررةة عشواائيیة االي  منتوصل فريیق االدررااسة 
كثيیر من االعامليین علي قناعتهھم بعداالة االمدررااء االمباشريین ووحرصهھم علي ووضع ضواابط للعمل  قناعة

 كذلكصدهھھھم لكل كبيیرةة ووصغيیرةة. رر ووبشفافيیة علي االرغم من تحفظ االكثيیروونن من تشددد هھھھؤالء االمدررااء 
يیجمع االعاملونن علي إإنن هھھھناكك تدخالتت كثيیرةة وومباشرةة   ااددتت إإنن  ررئاسة شركة وو من سوددااني ٬، كذلك من 
تدخالتت خاررجيیة تفرضض ااررااددةة جهھاتت بعيینهھا في اامورر ترقيیاتت وونقل ووتوززيیع االفرصص علي االعامليین  هھھھناكك

  .سيیهھم فيیهھممما يیضيیع شفافيیة مدررااء مركز خدمة االعمالء وويیهھز ثقة مرؤؤ
خلق ااالحساسس بعدمم االمساووااةة في االمنافع علي االرغم من حجم االتضحيیاتت االتي يیقدمهھا االعاملونن 

ووتناقل االقيیل وواالقالل عن ااالددعاء .اانهھم نالواا اامتيیاززااتت خاصة ددوونن مبررر ووااضح  بدعوىىحظوةة هھھھذاا ووذذااكك   
ااالمتيیاززااتت وواالحواافز  بكثرةة االمحسوبيیة عواامل ررئيیسيیة في خفض معنويیاتت االعامليین ووإإحباططهھم. فوجودد

شيء ططبيیعي وو مطلوبب وولكن هھھھناكك ااجماعع بانن االمشكلة االرئيیسيیة في ططرقق االتوززيیع وواالمعايیيیر االتي يیتم 
.االتوززيیع على أأساسهھا  

في تقديیرنا اانهھ البد من ووجودد ررؤؤيیة ووااضحة للشركة يیتم نشرهھھھا بيین االمستخدميین لتعزيیز ثقافة 
االمنشأةة وواالتزاامهھا بأخالقيیاتت االعمل. يیكونن من ااالحتراامم وواالمساووااةة بيین االمستخدميین. خلق عالقة متميیزةة   

بيین االوكالء وومشرفيیهھم وومديیريي االمركز بعضهھم االبعض من جهھة ووبيین االعامليین بمركز خدماتت االعمالء 
  .ووإإددااررةة االشركة من جهھة أأخرىى يیساعد على خلق جو االعائلة االوااحدةة
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خالصة ددررااسة االرضا االوظظيیفي  	  
ناكك عدمم ررضا ووظظيیفي لديي شريیحة ووكالء االردد تجاةة االهھيیكل االوظظيیفي وو نظامم ) خلصت االدررااسة االي إإنن هھھھ أأ

ااألجورر وونظامم االحواافز ووعداالة توززيیعهھا ٬، ووتبلغ ددررجة عدمم االرضا أأقصاهھھھا عند االعامليین االذيین تم اانتقالهھم من 
.  مجموعة سوددااسيیرفس ووذذلك نتيیجة لعدمم ررضاهھھھم عن االطريیقة االتي سويیت بهھا مستحقاتهھم  

ررااسة عدمم) اابرززتت االد بب االرضا لديي جميیع االعامليین بسبب عدمم االنظراالي شكاووااهھھھم االمتكرررةة عن   االوقت   
ً عن عدمم توفر ااإلمكاناتت االمتاحة إلنجازز االعمل. أأووضحت االدررااسة عدمم  االمتاحح لهھم إلتمامم االعمل بكفاءةة ٬، ووأأيیضا

لندووااتت ٬، ووفرصص االرضا عن برنامج االتدرريیب االدااخلي وواالخاررجي ٬، ووعدمم ااتاحة فرصص حضورر االمؤتمرااتت وواا
.االترقيیة   

تت) ووصل عدمم االرضا االي ااددني مستويي لهھ تجاةة عدمم االتعامل ااالنساني االذيین يیتهھم االوكالء إإددااررةة االمركز 
لعل ااسوااء ماقيیل  .ووإإددااررةة االشركة بمماررستهھ بسبب عدمم توفيیر االعالجج ااوو عدمم مساعدةة من سقط مريیضا ااثناء االعمل

ووهھھھو يیلفظ اانفا سة ااالخيیرةة ررحمة هللا ررحمة ووااسعة  من نقد هھھھو إإجبارر ااحد االعامليین علي االعمل  
االعواامل االمؤثرةة علي  نخلص االي إإنن  االرضا االوظظيیفي كمالءمة االوظظيیفة االحاليیة لسنوااتت االخبرةة ٬، إإتاحة   

االوقت االكافي إلتمامم االعمل بكفاءةة ٬، االمساووةة في ااالجورروواالحواافز ٬، براامج االتدرريیب االدااخلي ٬، نظرةة االمجتمع للعمل 
ومم بهھ ٬، إإتاحة فرصص االترقيیة وواالتقدمم في هھھھيیكل ووظظيیفي ووااضح جميیعهھا كما ذذكر ووكالء االردد ٬، لم تنالل حظهھا االذيي يیق

.من ااهھھھتمامم شركة ددااتانت  

قيیاسس االضغوطط االخاررجيیة ثالًث:االمحورراال 	  

نظريیة االضغط االنفسي لسبيیلبرجر  	  
ميین من أأمثالل ظظاهھھھرةة االضغوطط بصفة عامة٬، ظظاهھھھرةة قديیمة قدمم ااإلنسانن ووإإهھھھتم بدررااستهھا علماء االمسل

ذذكر "جرمانن"  .وو" اابن سيینا"٬، لكنهھما لم يیتعرضا لهھا بالصوررةة االتي يیبحث فيیهھا في االعصر االحديیث ""االغزاالي
) في حديیثهھ عن االضغوطط٬، أأنن مصطلح إإلضغوطط ظظهھر في1971( وولعل ااهھھھم ما توصل االيیهھ  .ميیالدديي 14االقرنن   

االعلماء عن االربط بيین االقلق وواالضفوطط االخاررجيیة االقلق) (صاحب نظريیة .Spielberger ظريیةما وورردد في ن  
االثابتة نسبيیا في االقابليیة للقلق٬، أأيي تشيیر إإلى ااالختالفاتت بيین االناسس في ميیلهھم تقدررأنن سمة االقلق وواالذىى يیرٮاالشهھيیرةة 

لموااقف االتي يیدرركونهھا كموااقف مهھدددةة٬، ذذلك باررتفاعع شدةة االقلق وو تتأثر سمة االقلق بالموااقف ل إإلى ااالستجابة
  .تة حيیث أأنهھا تنشط بوااسطة االضغوطط االخاررجيیة االتي تكونن عاددةة مصحوبة بموااقف خطرةة محدددةة بدررجاتت متفاوو

:يیحددد محتوىى نظريیة "سبيیلبرجر  
  .االتعرفف على ططبيیعة االضغوطط ووأأهھھھميیتهھا في االموااقف االمختلفة •
  .قيیاسس مستوىى االقلق االناتج عن االضغوطط في االموااقف االمختلفة •
  .لقلققيیاسس االفرووقق االفردديیة في االميیل إإلى اا •
  .توفيیر االسلوكك االمناسب للتغلب على االقلق االناتج عن االضغوطط •
توضيیح تأثيیر االدفاعاتت االسيیكولوجيیة لدىى ااألفراادد االمطبق عليیهھم براامج االتعليیم لخفض مستوىى  •

  .قاالقل
  .تحديید مستوىى ااالستجابة •
.قيیاسس ذذكاء ااألشخاصص االذيین تجريي عليیهھم براامج االتعليیم وو معرفة قدررتهھم على االتعلم •  

ااشاررتت االنظريیة اايیضا االي اانن االضغوطط االنفسيیة هھھھي ااألساسس االرئيیسي االذيي تقومم عليیهھ بقيیة االضغوطط  
٬، االضغوطط ااالقتصادديیة٬، االضغوطط ااألسريیة٬، االضغوطط )ااألخرىى مثل االضغوطط ااالجتماعيیة٬، ضغوطط االعمل (االمهھنيیة

يیجمع كل االضغوطط هھھھو  كذلك أأووضحت إإنن االقاسم االمشتركك االذيي .االدررااسيیة٬، االضغوطط االعاططفيیة االي ااخر االقائمة
.مقدررةة االفردد في االتعامل معهھا  
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مقيیاسس هھھھولمز للضغوطط االخاررجيیة  	  
لقيیاسس مستويي االضغوطط االخاررجيیة علي االعامليین في مركز خدماتت االعمالء ااستعرنا مقيیاسس هھھھولمز   

نحن نختلف  .سببا للضغوطط االخاررجيیة ووررصد لهھا قيیما حسبما ما قدرر هھھھو 41للضغوطط االخاررجيیة وواالذيي حددد فيیة 
فالتفاعل مع هھھھذهه االضغوطط ال يیمكن أأنن يیكونن ووقعهھا بذااتت االحجم علي من هھھھم  . في تفسيیر وو ررصد هھھھولمز للدررجاتت

يیختلفونن في موررووثاتهھم . فالسودداانيین مثال عرقا وودديینا مهھيیئيین لتقبل بعض االضغوطط بالنظر االيیهھا من خاللل 
مدلولل اايیماني ااعمق من مقيیاسس هھھھولمز.  نيموررثاتهھم االثقافيیة. فالصبر علي االمكاررهه كالوفاةة مثال لهھ عند االسودداا   

:لكن هھھھذاا ااالختالفف ال يیمنعنا من اانن ندررسس وونستنبط أأددلة من إإجاباتت ووكالء االردد وواالتي كانت كما يیلي  
 

عدددد 
االمتأثرريینن  

ددررجة  
االضغطط   Pressure Point ررقمم   عاملل االضغطط   

5  100  Death of spouse ووفاةة االززووجج أأوو االززووجة   1  
4  73  Divorce االططالقق   2  
2  65  Marital separation أأنفصالل االززووجيینن   3  
2  63  Jail term االسجنن لمددةة   4  

30  63  Death of close family member ووفاةة أأحدد أأفرراادد ااألسررةة    5  
20  53  Personal injury or illness ااإلصابة أأوو االمررضض    6  
20  50  Marriage االززووااجج   7  
12  47  Fired from work لل  االفصلل منن االعم   8  
0  45  Retirement  االتقاعدد  9  

25  44  Change in health of family 
member  

تغيیيیرر في صحة ااحدد أأفرراادد 
ااألسررةة  10  

8  40  Pregnancy  االحملل  11  
2  39  Sex difficulties  االصعووباتت االجنسيیة  12  

21  39  Gain of new family member  موولوودد جدديیدد لألسررةة  13  
13  39  Business readjustment   إإعاددةة هھھھيیكلة االعملل  14  
43  38  Change in financial state  تغيیيیرر في االووضع االمالي  15  
25  37  Death of close friend  ووفاةة صدديیقق مقرربب  16  
22  36  Change to different line of work  تغيیيیرر إإلى خطط آآخرر للعملل  17  

5  35  Change in number of arguments 
with spouse  يیادد االخالفاتت االززووجيیةااززدد  18  

2  31  Mortgage   االررهھھھنن االعقارريي  19  

4  30  Foreclosure of mortgage or loan   بيیع االمنززلل لسدداادد االررهھھھنن ااوو
االدديینن  20  

16  29  Change in responsibilities at 
work  

تغيیيیرر في االمسؤؤووليیاتت في 
االعملل  21  

5  29  Son or daughter leaving home   ااوو االبنتت لمنززلل  مغاددررةة ااالبنن
ااالسررةة  22  

6  29  Trouble with in-laws   مشكلة مع االنسابة  23  
20  28  Outstanding personal  تحقيیقق هھھھددفف كبيیرر في حيیاةة 24  
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achievement  ااالنسانن  

6  26  Wife begins or stops work    بددأأ ااوو تووقفف االززووجج ااوو
االززووجة عنن االعملل  25  

4  26  Begin or end school  أأوو نهھايیة  االمددررسة بدداايیة  26  
37  25  Change in living conditions  تغيیيیرر في االظظررووفف االمعيیشيیة  27  
16  24  Revision of personal habits  مررااجعة االعاددااتت االشخصيیة  28  
8  23  Trouble with boss  مشكلة مع االررئيیسس  29  

39  20  Change in work hours or 
conditions  

فف تغيیيیرر في ساعاتت ااوو ظظرروو
االعملل   30  

32  20  Change in residence   تغيیيیرر في مكانن االسكنن  31  
9  20  Change in schools  تغيیيیرر في االمددااررسس  32  

23  19  Change in recreation .   .تغيیيیرر في ااساليیبب  االتررفيیهھ  33  
19  19  Change in religious activities  تغيیيیرر في أأنشططة االعباددةة  34  
24  18  Change in social activities  تغيیيیرر في ااألنشططة ااالجتماعيیة  35  
33  16  Change in sleeping habits  تغيیيیرر في عاددااتت االنوومم  36  

19  15  Change in number of family get-
togethers  

تغيیيیرر في عدددد االمناسباتت 
االعائليیة  37  

29  15  Change in eating habits  تغيیيیرر في عاددااتت ااألكلل  38  
21  13  Vacation  إإالجاززةة  39  
12  12  Religious Festivals  االمناسباتت االدديینيیة  40  
14  11  Minor violations of the law   اانتهھاكاتت صغيیررةة  للقانوونن  41  

 

 
ااالددلة االمستنبطة 	  

ااووال:  % منهھم إإنن االتغيیيیر في االوضع 19ذذكر  .قامم بملء ااالستبيیانن عددد مئتانن ووعشروونن من ووكالء االردد  
ماالمالي أأثر عليیهھ . تلي ذذلك   %17.7االتغيیيیر في ساعاتت ااوو ظظرووفف االعمل وواالذيي تأثر بهھ    ثم االتغيیيیر في   

%. فاذذاا قدررنا إإنن االثالثث فقرااتت تعني شيیئا ووااحداا اايي محدوودديیة االدخل 16.8االظرووفف االمعيیشيیة وواالتي تاثر بهھ 
ددد االمائة تسعة عشر ووعدمم ااتاحة االفرصة اامامم االعامليین بسبب ططبيیعة عملهھم للسعي اليیجادد عمل ااخر فنجد إإنن ع

   % نسبة مزعجة حقا54اايي نسبة  220من ااصل   ووكيیال
  

 
عددد 
 االمتأثريین

ددررجة 
 ررقم عامل االضغط Pressure Point االضغط

43 38 Change in financial state 15 تغيیيیر في االوضع االمالي 
39 20 Change in wors or conditions 30 تغيیيیر في ساعاتت ااوو ظظرووفف االعمل 
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37 25 Change in living conditions 27 تغيیيیر في االظرووفف االمعيیشيیة 
33 16 Change in sleeping habits 36 تغيیيیر في عاددااتت االنومم 
32 20 Change in residence 31 تغيیيیر في مكانن االسكن 
30 63 Death of clos family member 5 ووفاةة أأحد أأفراادد ااألسرةة 

  
ووكيیال 117تالحظ إإنن عددد   ثانيیا:  % ذذكروواا تعرضهھم لضغوطط53اايي نسبة    نتيیجة لوفاةة ااوو تغيیيیر في صحة   

ااحد اافراادد ااالسرةة ااوو نتيیجة ررززقهھم بمولودد ٬، ااالصابة بمرضض ٬، االحمل ٬، االصعوباتت االجنسيیة ااوو توقف ااحد 
االزووجيین عن االعمل. نحن نترجم كل ررووؤؤسس االموااضيیع االمشارر االيیهھا ااددناهه االي شكويي االعامليین من فقداانن االغطاء   

لصحي وواالذيي كانن يیمكن أأنن يیكونن عامال مساعداا في تخفيیف االضغوطط عليیهھم اا  
  

عددد 
 االمتأثريین

ددررجة 
 ررقم عامل االضغط Pressure Point االضغط

30 63 Death of close family 
member 5 ووفاةة أأحد أأفراادد ااألسرةة 

25 44 Change in health of family 
member 10 تغيیيیر في صحة ااحد أأفراادد ااألسرةة 

21 39 Gain of new family 
member 13 مولودد جديید لألسرةة 

20 53 Personal injury or illness 6 ااإلصابة أأوو االمرضض 
8 40 Pregnancy 11 االحمل 
6 26 Wife begins or stops work 25 بدأأ ااوو توقف االزووجة عن االعمل 
5 100 Death of spouse 1 ووفاةة االزووجج أأوو االزووجة 
2 39 Sex difficulties 12 االصعوباتت االجنسيیة 

ثالثا: كما ذذكرنا سابقا إإنن االعقليیة االسودداانيیة وومكوناتت االشخصيیة االسودداانيیة ووتفاعلهھما مع االمؤثرااتت  
ن ااالططر االتي تقومم عليیهھا االدررااساتت عاالخاررجيیة يیقومم علي حسابب موااززناتت ووموررووثاتت تختلف شكال ووموضوعا 

االسودداانيیة جبلت علي حسابب حجم ووأأهھھھميیة االعالقاتت ااالجتماعيیة االعقليیة  فمثال . االمماثلة في االعالم االخاررجي
ووبمرااجعة االجدوولل ااددناهه نالحظ حجم االضغوطط االتي يیشكلهھا نظامم االعمل بالورردديیاتت علي  وواالروواابط ااالسريیة.

باعتبارر اانهھ محددد ااوو عن ااقل تقديیر يیتدخل فى شكل االتوااصل ااالجتماعى. االوكالء  
  

عددد 
 االمتأثريین

ددررجة 
 ررقم عامل االضغط Pressure Point االضغط

39 20 Change in work hrs or conditions 30 تغيیيیر في ساعاتت ااوو ظظرووفف االعمل 
37 25 Change in living onditions 27 تغيیيیر في االظرووفف االمعيیشيیة 
33 16 Change in sleeping habits 36 تغيیيیر في عاددااتت االنومم 
24 18 Change in social activities 35 ي ااألنشطة ااالجتماعيیةتغيیيیر ف 
23 19 Change in recreation . تغيیيیر في ااساليیب  33 .االترفيیهھ  
21 13 Vacation 39 إإالجاززةة 
19 15 Change in number of family get-  37 تغيیيیر في عددد االمناسباتت االعائليیة



36 	  
	  

togethers 
  

لة االمتضمنة في االجدوولل عاليیة % ااجابب علي مجموعة ااالسئ89ووكيیال اايي نسبة  220 من ااصل  196فعددد 
يیعتبروونن االعمل في مركز خدمة االعمالء بنظامم االورردديیاتت االثالثث قد ااضر بعالقاتهھم ااالجتماعيیة مما سبب لهھم   

.ضغوططا نفسيیة  

االمحورر االراابع : قيیاسس ااالددااء  

تقيیيیم ااالددااء 	  
االناتجة عن قيیامم  هھھھو االعمليیة االتي بوااسطتهھا يیتمكن االرؤؤساء االمباشريین من معرفة االمخرجاتت وواالعمليیاتت

االموظظفيین بأددااء ووااجباتهھم وومدىى مساهھھھمتهھا في تحقيیق ااهھھھداافف االمؤسسة. فهھو نقاشش ررسمي بيین االرئيیس االمباشر 
وواالمرؤؤووسس يیجريي في ووقت محددد ضمن مقابلة (سنويیة٬، نصف سنويیة ٬، ددوورريیة ٬، ااوو شهھريیة ) لفحص تنفيیذ 

االمتاحة لتطويیر مهھاررااتت االمرؤؤووسس ٬، ووفرصص االمرؤؤووسس لوااجباتت ووظظيیفتهھ ووتحديید نقاطط االقوةة وواالضعف ٬، وواالفرصص 
تحسيین ااالددااء االمستقبليیة ٬، بهھدفف ااالعتراافف للمتميیزيین بصرفف االزيیاددااتت االسنويیة وواالمكافآتت وواالحواافز ٬، ووااكتشافف 

.ذذوويي ااالددااء االضعيیف لمعالجة نقاطط ضعفهھم وومعالجتهھا  
فكرةة االوقت  ووضع Fredrick Taylor ووضع يیرجع تارريیخ تقيیيیم ااالددااء االى عصر االثوررةة االصناعيیة حيیث

وواالحركة في إإططارر االميیل ااالنساني وواالطبيیعي للحكم على ااالشيیاء ووعلى ااالشخاصص االذيین يیعملونن معهھ ووكذلك على 
فانن عمليیة االتقيیيیم شيء ال بد منهھ وويیستخدمم في كافة اانحاء االعالم حاليیا فعدمم توفر نظامم مدررووسس يیؤدديي االى  .نفسهھ

بشكل عفويي ووجزاافي في بعض ااالحيیانن مما يیؤدديي االى االجدلل قيیامم ااالفراادد بإصداارر ااحكامهھم على االغيیر 
وواالمشاكل. كثيیر من االناسس يیخلط بيین تقيیيیم ااالددااء وو االمرااقبة االشخصيیة   حيیث كانن في االماضي االتقيیيیم في علم   

ااالددااررةة يیعتمد على االمرااقبة االشخصيیة للعامل فيیقومم االشخص االمسئولل بدوورر االرقيیب علي االعامليین. بتطورر علم   
ةة ووااجهھ هھھھذاا ااالسلوبب اانتقاددااتت عنيیفة إإذذ اانهھ في االغالب يیؤدديي ال حباطط للعامليین بوضع عملهھم ووأأشخاصهھم ااالدداارر

تحت ضغط بصوررةة مستمرةة مما يینعكس سلبيیا على اادداائهھم هھھھذاا باالضافة االى سيیطرةة االعواامل االشخصيیة على 
ً ددااء ووليیس تقيیيیماالتقيیيیم. بتطورر علم ااالددااررةة حدثث تغيیيیر في مفهھومم االتقيیيیم حيیث ااصبح تقيیيیما لال ااوو سلوكهھم  ااالفراادد ا

  .االشخصي ليیصبح بذلك االتقيیيیم ااكثر موضوعيیة
يیقومم االمسئولل  .يیعتمد تقيیيیم ااالددااء على االعديید من االعناصر االتي تقومم ااالددااررةة االعليیا للشركة ااوو االمؤسسة بتحديیدهھھھا

ثم  .االى االدررجة االنهھائيیة للتقيیيیمبتقيیيیم كل عنصر على حدةة بموضوعيیة ووبحيیادد تامم وومن ووااقع نتائج ااالددااء للوصولل 
يیقومم ذذلك االمسئولل بمناقشة االموظظف في نتائج االتقيیيیم وويیطلب منهھ توقيیعهھ عليیهھ مع اابدااء اايي مالحظاتت على نتائج 
االتقيیيیم قبل عرضهھ على االمديیر. من االمعتادد اانن يیتم االتقيیيیم سنويیا لجميیع االعامليین وولكن يیمكن ااجرااؤؤهه على ااساسس 

.ااوو حتي يیوميیا لكن ذذلك يیعتمد على ططبيیعة االعمل في االمنشأةة  ااوو شهھريیانصف سنويي ااوو رربع سنويي   

	مرااجعة  	ااالددااء    	  
يیطلق كما ااالددااء بطريیقة عشواائيیة ااوو  قد تقتضي ططبيیعة االعمل في مركز خدمة االعمالء مرااجعة ااوو مرااقبة

لموضوعع . ووكليیهھما مرااقبة تختلف عن االتقيیيیم في االشكل وواا.  .  monitoring عليیهھما في االلغة ااالنجليیزيیة لفظ
يیختلفانن ن االمحاسبة. لكن الحظنا من خاللل تحليیل ااالستباناتت ووفي ااثناء عفي االهھدفف وواالغرضض وواالمخرجاتت   

االمقابالتت االفردديیة االعشواائيیة ااعتقادداا سائداا في مركز خدماتت االعمالء بأنن مرااقبة ااالددااء يینظر االيیهھا ووكالء االردد 
  . أأصال جزء من االمحاسبة كعمليیة تادديیبيیهھ علي االرغم من إإنن ااالخيیرةة هھھھي

علي ووكالء االردد ووعلي ررؤؤسائهھم من مشرفيین وومديیريین االتفريیق بيین مرااقبة ااوومرااجعة ااالددااء وواالتقيیيیم إإذذ اانن 
لكل ووااحد من هھھھذهه أأهھھھداافهھا االتي تختلف عن ااالخريیاتت   ووتتم بطرقق تختلف من ووااحدةة الخريي كما يیختلف االزمن   

وواالخلط  .االذيي تعقد فيیهھ اايیاهھھھا   . دمة االعمالء رربما مرددةة للطريیقة االتي تتم بهھا مرااقبة ااالددااءفي مركز خ  
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تجدرر ااالشاررةة  	االي   	إإنن هھھھذهه   االدررااسة  لم تعن  	بقيیاسس   		ااددااء االعامليین ااوو ااالساليیب االمستعملة    	في مركز خدمة   
االعمالء فهھذاا خاررجج نطاقق تكليیفهھا. لكن  ما ااهھھھمنا  	هھھھو ررؤؤيیة   	االعامليین للطرقق   االتي يیقاسس بهھا  اادداائهھم ووتأثيیر  

كذذل عليیهھم  من ناحيیة  وومن  	.نفسيیة  ثم قرررنا  اانن نعالج  هھھھذهه  	االجزئيیة   	في محورر كامل اافرززناهه   لهھا   

فواائد مرااقبة ااالددااء 	  
مرااقبة ااالددااء تتم من ددااخل ووخاررجج مركز االعمالء. وولهھا فواائد عديیدةة ااذذاا ااوودديیت بالصوررةة االصحيیحة االتي   

:تتناسب مع ططبيیعة عمل كل االمركز. من هھھھذهه االفواائد  
االقوةة وواالضعف لكل موظظف  تحديید نقاطط .1  
ااالستفاددةة في تحددد إإحتيیاجاتت ووكيیل االردد االتدرريیبة .2  
  .تحديید مدىى تعاوونن االموظظف مع ززمالئهھ بالعمل .3
.تحديید مدىى تطابق االعمل االذيي يیقومم بهھ مع االعمل االمكلف بهھ وواالمحددد في االتوصيیف االوظظيیفي لهھ .4  
.ااررتباططهھ بالمنشأةةتحديید إإلى اايي مدىى يیرغب االموظظف في تطويیر اادداائهھ ووكذلك مدىى حبهھ وو .5  

ووالكتمالل االفائدةة من مرااقبة ااالددااء ٬، البد من معرفة ررأأيي االعامل في ااالمر االذيي ااستدعي مرااجعة اادداائهھ . 
هھھھذاا االنوعع من االمرااجعة يیتطلب ووعيیا كبيیراا من جميیع االعامليین سوااء االموظظفيین ااوو االذيین يیشرفونن عليیهھم بحيیث 

شريین تقبل ووجهھة نظر االعامل بصدرر ررحب ااذذ إإنن االغرضض منة يیجب أأنن يیكونن االنقد موضوعيیا ووعلى االرووساء االمبا
في ااالصل معالجة ااالخطاء إإنن ووجدتت. فالنقاشش ووتحديید االسلبيیاتت وواااليیجابيیاتت بصوررةة مستمرةة سيیؤدديي في االنهھايیة 

  .االى تحسيین ااالددااء ووهھھھو ما يیطمح االيیهھ االعامل وواالشركة

االمعرفة وواالمهھاررةة االي يیحتاجهھا أأددااء االعمل  	  
مليیةعلي من يیكلف بع ذيي تتم مرااجعة اادداائة . االعمل الاالمرااجعة اامتالكك للمعرفة وواالمهھاررةة ذذااتت االعالقة ب  

:إإمتالكك االمهھاررةة وواالمعرفة يیعني  
علميیة   /معرفة أأكادديیميیة  •  
معرفة مهھنيیة  •  
معرفة عمليیة معاصرةة •  
)معرفة عامة بالشركة (أأهھھھداافهھا ٬، أأنظمتهھا ٬، مجاالتت تقدمهھا •  
معرفة االبيیئة االمحيیطة  •  
اانب االمتعلقة بالعمل نفسهھ معرفة االجو •  
  )ااألجهھزةة ٬، االماكيیناتت ..... االخ(مهھاررااتت تشغيیل  •
     مهھاررااتت في ااالتصالل ( لغويیة ٬، كتابيیة ٬، ااستخداامم ااألررقامم ووتحليیهھا ٬، •
إإيیصالل ووااستقبالل ااألفكارر ..... االخ  •  
االعالقاتت مع ااآلخريین •  
: االحرصص ) في االحفاظظ ووتطويیر االعالقاتت االجيیدةة مع (االمقدررةة وواالرغبة  •  
االزمالء في االعمل  •  
االرؤؤساء •  
  االمرؤؤووسيین •
  اااالعمالء •
االشركاتت ااوو االجهھاتت االتي يیتم تعاقد مركز خدماتت االعمالء معهھا إإذذ تعتبر االممولل االرئيیسي •  

ططريیقة مرااجعة ااالددااء 	  
عمليیة االمرااجعة أألال يیحكم على ووكيیل االردد من ووجهھة نظرةة االشخصيیة  هھيیجب علي االشخص االذيي ااووكلت االيی

فالحقائق ووااألررقامم يیجب اانن تكونن هھھھدفف ووقاعدةة االقيیاسس بعيیداا عن االتحيیز وواالميیولل االشخصيیة. ااووأأسلوبة  االخاصص. 
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فائدةة االمرااجعة ال تكتمل ااال بثقة ووكيیل االردد في فالرجوعع  .نزااهھھھة ووصدقق نيیة االشخص االذيي يیقومم بعمليیة االمرااجعة  
  :التت هھھھياالى االحقائق قبل ااصداارر ااالحكامم ااوو االتأجيیل لحيین االتأكد منهھا يیشمل اارربعة مجا

عداالة االتوززيیع .1  
عداالة إإددااررهه االعمل ووتقسيیمة .2  
عالقاتت االعمل .3  
ظظرووفف االعمل  .4  

كذلك من ااالشيیاء االتي يیجب اانن تؤضع في االحسبانن االسماتت االشخصيیة وواالتي اايیضا تقومم علي اارربعة ااعمدةة 
: ووهھھھي  

االتعاوونن .1  
ااإلنبساطط أأوو ااإلنطوااء  .2  
تحمل االمسئوليیهھ .3  
االمباددررةة ووااإلبتكارر .4  

	إإختيیارر  	االعامليین   	  
تأخذ   وواالذيي البد أأنن يیتم بصوررةة علميیة ددقيیقة  من االمناسب هھھھنا اانن نشيیر االي ااختيیارر عناصر االعامليین رربما

في االحسبانن مرااعاةة أأال تكونن لمتطلباتت االعمل مؤثرااتت أأكبر من قدررااتهھم ااالنسانيیة وواالذااتيیة . فإختيیارر االعنصر 
تصالل وومرااكز االردداالبشريي لمركز خدماتت االعمالء ٬، شأنة شأنن االعامليین في كل مرااكز ااال االعالميیة ٬،كانن ووماززاالل   

البد اانن يیتم بمعايیيیر ددقيیقة تقيیس تطابق قدررااتت االعامل علي مؤثرااتت بيیئة االعمل . كذلك البد من تقويیة حصونن 
  .االعامليین االدفاعيیة لما سوفف يیتعرضونن لهھ من ضغوطط ددااخليیة ووخاررجيیة

ووأأهھھھميیة ووووززنن اايي مسئولل بمديي قدررتة الحظنا لالسف إإنن االعقليیة االسودداانيیة االتي جبلت علي حسابب حجم 
علي تخطي االحوااجز وواالضواابط االتي ووضعت لعمل ما بفرضض حجمة ووووززنة ووإإمالء ااررااددتة علي ااالخريین . 

فسلطانن ذذلك االمسئولل ووكانن دداائما وواابداا يیقاسس بنجاحة في فرضض ااستيیعابب عامل قد ال تتناسب مهھاررااتهھ ووتعليیمهھ   
ااووتأهھھھيیلهھ  حيیة االفسيیولوجيیة لعمل حساسس ووضاغط كالعمل في مركزخدمة االعمالءااوو حتي ال يیكونن صالحا من االنا  

.   
ذذااتت االعقليیة االسودداانيیة تدفع بالعامل االذيي ددخل مركز خدماتت االعمالء عن ططريیق االمعاررفف وواالوساططاتت   

االي اانن يیتربي علي اااليیمانن بانن تميیزةة علي ااقراانهھ يیتم حمال علي ووساططتة ووليیس االقدررةة ااوو االكفاءةة. ووقد سمعنا من 
بعض االعامليین من يیقولل إإنهھ لن يیتردددد في إإستثمارر تدخل االمعاررفف ووااالقرباء ليینالل ما قد يیستحق ااووال يیستحق 
ضارربا عرضض االحائط بااللتزاامم باللواائح وواالضواابط ووحسن ااالددااء وواالتي هھھھي سمة من سماتت االسلوكك االوظظيیفي 

  .االحضارريي
في مثل هھھھذاا االمناخخ تكثر ووتتشعب ووتتنوعع   وواالمتضررريین من االعامليین بالمؤسسة علي شكاوويي االمستفيیديین   

صغر ااوو كبر ووضعة. وومن نتاجج ذذلك اايیضا جريیانن االحديیث االذيي   حد سوااء. كذلك من كل من مشرفف ااوو مسئولل
ال يیكل ووال يیمل عما يیجريي من ظظلم ووفسادد في كل كبيیرةة ووصغيیرةة. ووتكونن االنتيیجة أأنن يیجأرر االشاكي وواالمشتكي منهھ 

لتي يیتعرضونن لهھاووبقيیة االعامليین عن حجم االضغوطط اا ططالما يیريي االجميیع   من يیحقق منفعة شخصيیة حرمم منهھا   
.ااالخريین علي حسابب االوااسطة ال ااالددااء  

فلو صدقت ااالددعاءااتت االتي بلغت مسامعنا عن أأنن ااختيیارر االعامليین لمركز خدماتت االعمالء تمليیة   
مالئمة االعنصر االذيي يیتم إإختيیاررةة االوساططاتت وواالشفاعاتت ووليیس من أأليیاتت ااالختيیارر معايیيیر محدددةة تقاسس عليیهھا مديي 

فإنن هھھھذاا يیعتبر فشل في سيیاسة ااختيیارر االعناصر االمناسبة للعمل بمركز خدماتت االعمالء وويیؤذذنن بفشل ااكبر في 
  .معالجة االضغوطط

هھھھذاا ووقد سئلت االلجنة االداائمة للبحوثث االعلميیة ووااإلفتاء عن حكم االوااسطة ٬، ووهھھھل هھھھي حراامم ؟ ووجاء رردد 
د هللا بن بازز٬، االشيیخ عبد االرااززقق عفيیفي ٬،االشيیخ عبد هللا بن غديیانن وو االشيیخ عبد هللا بن االشيیخ عبد االعزيیز بن عب

:قعودد كاالتي  
إإذذاا ترتب على توسط من شفع في ووظظيیفة حرمانن من هھھھو أأوولى ووأأحق بالتعيین فيیهھا من جهھة االكفايیة االعلميیة " 

–ة في ذذلك االتي تتعلق بهھا ٬، وواالقدررةة على تحمل أأعبائهھا وواالنهھوضض بأعمالهھا مع االدق فالشفاعة محرمة ؛ ألنهھا ظظلم  
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لمن هھھھو أأحق بهھا ٬، ووظظلم ألوولي ااألمر بسبب حرمانهھ من عمل ااألكفاء ووخدمتهھم لهھم ٬، وومعونتهھم إإيیاهھھھم على 
االنهھوضض بمرفق من مراافق االحيیاةة ٬، ووااعتدااء على ااألمة بحرمانهھا ممن يینجز أأعمالهھا ٬، وويیقومم بشؤوونهھا في هھھھذاا 

. مع ذذلك تولد االضغائن ووظظنونن االسوء ٬، وومفسدةة للمجتمع االجانب على خيیر حالل ٬، ثم هھھھي  
ً ٬، وويیؤجر  أأما إإذذاا لم يیترتب على االوااسطة ضيیاعع حق ألحد أأوو نقصانهھ فهھي جائزةة ٬، بل مرغب فيیهھا شرعا
عليیهھا االشفيیع إإنن شاء هللا ٬، ثبت أأنن االنبي صلى هللا عليیهھ ووسلم قالل : (ااشفعواا تؤجروواا ٬، وويیقضي هللا على لسانن نبيیهھ 

). عليیهھ ووسلم ما شاءصلى هللا  
 

	االخوفف  	من االفشل   	  
ظظاهھھھرةة عدمم إإختيیارر االعامليین بطريیقة مناسبة في االعاددةة تصاحبهھا ظظوااهھھھر ااخريي منهھا االفشل في تدرريیب   

االعامل تدرريیبا يیتناسب مع ظظرووفف عمل قد تفوقق مقدررااتهھ. كذلك يیصاحبهھا فشل في برمجة إإحتيیاجاتت ووإإددااررةة 
االظوااهھھھر أأنن ووتخطيیط االتدرريیب في االمؤسسة . كذلك من :يیتولد االخوفف لديي االعامل االمتوسط لهھ    

• إإما إلحساسس بالفشل    
• في حالة توجس دداائمة خيیفة من االفشل  أأوواالعيیش   

ظظاهھھھرةة من االفشل ال تقف عند من يیتم تعيینهھم عن ططريیق االوااسطة بل قد يیتعدااهھھھم لمن يیكلفونن   االخوفف
  .فف وواالوااسطة من وورراائهھم باالشراافف عليیهھم ووهھھھم يیعلمونن إإنن ووررااء االذيین يیتم تعيیيینهھم بالمعارر

باشخاصهھم فقط . بل ااسوااء من  االعمل بعض االمسئوليین نجاحح ظظاهھھھرةة االخوفف من االفشل تتولد اايیضا بربط
بانن االعمل لن يیسيیر ااال بوجوددهھھھم ئوليین ذذلك ااحساسس ااوولئك االمس فيیة.. فهھؤالء االمسئولونن يینقلونن بوعي ااوو بدوونة   

  . لمن يیعملونن معهھم ااوو تحت اامرتهھم تقيیمهھمعدمم 

تأثيیر االخوفف من االفشل  	  
رردد االفعل في حالتي االخوفف من االفشل ااوو االفشل نفسة يیولد إإحباططا دداائما يیؤثر علي االعامليین بدررجاتت 

فمن يیخشي االفشل يیحاوولل  . متفاووتهھ وويینسحب تلقائيیا علي صحة االعامل  ووعلي من هھھھم حولة في االعمل ووفي غيیرةة
جهھدهه   .فالفرقق بيینهھما شاسعتجنب االفشل ووليیس إإلعمل على تحقيیق االنجاحح.   

االمجاززفة غيیر ووااررددةة عند من يیخافف من االفشل فهھو يیحرصص على االبقاء ددااخل االداائرةة االتي يیشعر فيیهھا 
باألمانن. من ذذلك ااالمانن االسعي للحفاظظ على ووضع قائم بدال من االمخاططرةة بأستحدااثث ووضع يیهھددد ااالمانن االذيي 

  .يیعيیشة االمرء بحكم االعاددةة
ااعتقادد االمسئولل إإنن االعمل لن يینجز ااال في ووجوددةة هھھھو شخصيیا وولو اانجز لن االخوفف من االفشل   من مظاهھھھر

يیتم بالقدرر االذيي يیتمناهه لة. قدرر االعلماء اانن فشل مثل هھھھذاا االمديیر هھھھو حقيیقة فشل في إإددااررةة االوقت .وواالجدوولل ااددناهه يینقل 
  ة:عن مستوىى مركز خدمة االعمالء وواالذيین نرمز لهھم بالحرووفف االتاليی صوررةة قاتمة الددااررةة االوقت

 
ساعاتت  االرمز

االعمل 
 ااالسبوعيیة

االساعاتت االتي 
يیعملهھا بالمكتب 

 ااسبوعيیا

االساعاتت االتي 
يیوااصل فيیهھا االعمل 

 بالمنزلل ااسبوعيیا

االفترةة االتي 
قضاهھھھا 
 بالشركة

ااالجاززااتت 
 االمستحقة

ااالجاززااتت 
االتي حصل 

 عليیهھا
   شهھر 27 7 60 ساعة 45 أأ
 شهھر ووااحد  شهھر 48 10 70 ساعة 45 بب
    15 70 ساعة 45 جج
   شهھر 96 14 45 ساعة 45 دد
   30 7 54 ساعة 45 هه
      ساعة 45 وو
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فعلي مستويي إإددااررةة مركز خدمة االعمالء ٬، أأكد لنا بعض االمسئوليین أأنهھم يیعملونن االساعاتت االطواالل فوقق 
ة ماهھھھو مقررر عليیهھم. بل ذذهھھھب بعضهھم ليیؤكد اانهھ حتي عندما يیصل االمنزلل حيیث يیفترضض شحناتت ااالنفعاالتت االيیوميی

 لنفسهھ يیالززمم االهھاتف لعدةة ساعاتت ااخر . ووال نشك كثيیراا في إإنن االمديیر االذيي ال يیقدرر ااهھھھميیة االرااحة االنفسيیة وواالبدنيیة
ووأأهھھھميیة تدرريیب من يیحل محلة رربما يیجد بعض االصعوبة في تقديیر ااحتيیاجاتت ااالخريین االنفسيیة وواالبدنيیة . وومن ثم 

.رر بهھا االعاملونناالشكويي االمتكرررةة من االمعاملة غيیر ااالنسانيیة االتي يیجا  
وونودد هھھھنا اانن نلفت ااهھھھتمامم االقائميین بامر مركز خدمة االعمالء ررااحة ااالبداانن  بأنن وواالمسئوليین بدااتانت  

ووااالهھھھتمامم بالنفس ووااالهھھھل كلهھا نظمت تنظيیما مفصال بالتشريیعاتت وواالقواانيین وواالموااثيیق االدووليیة . بل حتي في 
ااحة االنفس وواالبدننإإالسالميیة فإنن معالجة رر وواالثقافة  االتشريیع ااالسالمي ووال تقبل   تمت باشكالل عدةة نافيیة للجهھالة  

ررسولل ّهللا صلى ّهللا عليیهھ االمرااجعة حتي يیتخطاهھھھا مسئولل هھھھو في ااالصل ررااعع ووهھھھو مسئولل عن ررعيیتة. ووقد قالل 
 وو عن .ووعن شبابهھفيیم أأبالهه  	٬،ووسلم: "التزوولل قدمم عبد يیومم االقيیامة حتى يیُسألل عن أأرربع خصالل : عن عمرهه فيیم أأفناهه

" ووعن علمهھ ماذذاا عمل فيیهھ .مالهھ من أأيین ااكتسبهھ ووفيیما أأنفقهھ  
 

إإددااررةة االوقت  	  
	ما فرططنا في االكتابب من شئ(  	قالل االحق عز ووجل  		:ااألنعامم )    38	  )	وونزلنا عليیك االكتابب تبيیانا لكل (  	كما قالل  

	شئ وو هھھھدىى ووررحمة ووبشرىى للمسلميین   	(89االنحل:)   .	قالل  فمن حكمتة تعالي بمالهھا من مدلوالتت عظيیمة قيیمة  
	تبارركك ووتعالى يیقولل  )	سنريیهھم آآيیاتنا في ااآلفاقق ٬، ووفي أأنفسهھم ٬، حتى يیتبيین لهھم أأنهھ االحق ٬، أأوولم يیكف بربك أأنهھ على   
	)كل شئ شهھيید ؟  		:وورربما تكفي ااالشاررةة االي قولة تعالي في سوررةة ااألعراافف     	َماوَوااتِت    ُ االَِّذيي َخلََق االسَّ إإنِنَّ رَربَُّكُم هللاَّ

	أأيَیَّامٍم ثُمَّ ااْستََوىى َعلَى ااْلَعْرششِ وَوااْألرَْرضَض فِي ِستَِّة   	  		:وومثلهھا في سوررةة يیونس٬، ووفي سوررةة االرعد    	ُ االَِّذيي رَرفََع    هللاَّ
َماوَوااتِت بَِغيْیِر َعَمٍد تََروْونهَھَا ثُمَّ ااْستََوىى َعلَى ااْلَعْرشِش  	االسَّ  		:في سوررةة االفرقانن    	َماوَوااتِت وَوااْألرَْرضَض وَوَما    االَِّذيي َخلََق االسَّ

ْحَمُن فَاْسألَْل بهِِھ َخبيِیًراابيَْینهَھَُما فِ  َماوَوااتِت   	:في سوررةة االسجدةة  	.ي ِستَِّة أأيَیَّامٍم ثُمَّ ااْستََوىى َعلَى ااْلَعْرشِش االرَّ ُ االَِّذيي َخلََق االسَّ هللاَّ
َماوَوااتِت هھھھَُو االَّذِ   	:وَوااْألرَْرضَض وَوَما بيَْینهَھَُما فِي ِستَِّة أأيَیَّامٍم ثُمَّ ااْستََوىى َعلَى ااْلَعْرشِش ووآآخرهھھھا في سوررةة االحديید يي َخلََق االسَّ

 فى خلق االسموااتت ووااالررضضستة اايیامم  فضاء فما االحكمة من  	.وَوااْألرَْرضَض فِي ِستَِّة أأيَیَّامٍم ثُمَّ ااْستََوىى َعلَى ااْلَعْرشِش 
ووماززاالل اامرهه جلت قدررتهھ )إإنن اارراادد شيیئا قالل لهھ (كن فيیكونن    

	ووما االقصد  	مما   جاء  ليیستأذذنكم االذيین ملكت أأيیمانكم وواالذيین لم  يیا أأيیهھا االذيین آآمنواا" 58في سوررةة االنورر اااليیة  
يیبلغواا االحلم منكم ثالثث مرااتت من قبل صالةة االفجر ووحيین تضعونن ثيیابكم من االظهھيیرةة وومن بعد صالةة االعشاء 

	ووما معني حديیث االمصطفي عليیة اافضل االصالةة وواالسالمم  	"ثالثث عوررااتت لكم ليیس عليیكم ووال عليیهھم جناحح بعدهھھھن  ( 
ة وواالفرااغغنعمتانن مغبونن فيیهھما كثيیٌر  إإننَّ لربِّك عليیك حقًّا٬، ووإإننَّ )  	:ووصدَّقق ررسولل االلة حيین قالل  	(من االناسس.. االصحَّ

)لنفسك عليیك حقًّا٬، ووألهھھھلك عليیك حقًّا٬، فأعط كلَّ ذذيي حقٍّ حقَّهھ  
في تقديیرنا إإنن مستويي االضغوطط االتي يیتعرضض لهھا االمسئوليین في مركز خدماتت االعمالء تحتاجج لمرااجعة 

يیقدمم لهھوالء االمسئوليین ددووررااتت تدرريیب في كيیفيیة ووشكل إإددااررةة االمكانن وواالوقت  ااننررةة نريي ضرووووكذلك  . فورريیة
ووكيیفة االتنسيیق بيین االعمل ووحاجاتهھم   .ووكيیفيیة ااختيیارر ووتدرريیب ووتأهھھھيیل االعامليین بموقع بمركز خدماتت االعمالء

االشخصيیة ووااالجتماعيیة.  
 

خطأ على أأحيیانا االعميیل  
 

فإنن االفكر ااالقتصادديي قد ااتجهھ  مخطئا كانن لو حتى حق على مادداائ االعميیل بأنن االمشهھوررةة االمقولة عكس على
 لمستخدميیهھا االمثل نحو االمصدااقيیة في االتعامل وواالمحاسبة . أأصبحت االشركاتت االعالميیة اارريي فائدةة ااكبر بضربب

 يیخلقال مستخدميیهھا كراامة من االشركة كراامة مفهھومم فغرسس. خطأ هھھھو ووما صواابب هھھھو ما بيین ليیفرقواا بتشجيیعهھم
فقط بل يیعلم االمتعامليین معهھا صدقق ااخالقيیاتهھا في االبيیع  االعمل بيیئة ددااخل لمستخدميیهھا مالئمة أأكثر اإإنسانيی جواا

 هللا وواالشرااء اايیا كانن حسابب االربح وواالخساررةة . ااالعجب من ذذلك إإنن دديیننا االحنيیف يیعلمنا بحديیث االمصطفي صلى
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كيیفيیة االتعامل " ااقتضى إإذذاا سمحا قضى٬، إإذذاا سمحا ااشترىى٬، إإذذاا سمحا باعع٬، إإذذاا سمحا عبداا هللا ررحم: "ووسلم عليیهھ
 االمناخخ هھھھذاا فمثل أأمضي ألمر ااستعد ووإإنن أأووفى٬، ووعد فإنن ٬، لقولهھ ااإلنسانن فعل مطابقة هھھھو االفعل ووصدققاالصاددقق. 
االشركة ووعميیلهھا من االتعامل االصاددقق ووال ضيیر  ستفيیدت أأنن ضيیر فال نفقاتهھا٬، يیقلل وو االشركة منفعة يیعظمهھھھو االذيي 

هللا فيیهھم ووفي عمالئهھا فيیصبح االجميیع  ترااعي عملصالحة ضاددقة  ببيیئة يیعملونن بأنهھم االمستخدمونن يیشعر أأننمن 
.كحامل االمسك  

 
 

خالصة االمشاكل االتي ااثاررهھھھا االعاملونن  	  
 

تى جأتت االعمالء وواال ةمركز خدم ووجهھتفي إإططارر مرااجعة ااالددااء نودد اانن نطرحح هھھھنا بعض ااالنتقاددااتت االتي 
:االعامليین بهھ على لسانن ووكالء االردد  

داامم نصوصص موضوعة مسبقاإإستخ •  
عدمم توفرمقايیيیس ووااضحة • لديي االمشرفيین ااوو االمدررااء ااوو من يیقومم بالمرااقيیة لقيیاسس ااددااء   خاصة (االوكالء   

)في اانتقاء االمكالماتت االتي يیريي االمشرفونن خرووجهھا عن االمألوفف بدررجة تستوجب محاسبة االوكيیل  
.  عدمم توفر تدرريیب كافف للوكالء وواالمشرفيین وواالمديیريین •  
لمكالماتت بنظامم أألي عاددةة ما يیتسبب في اابقاء االعمالء على االخط لفترااتت ططويیلة ااوو فصل االعميیل جدوولة اا •

.خاللل االتحاددثث مع االوكيیل  
  اانخفاضض االمرتباتت ووااألجورر وواالعالووااتت ووتبايینهھا ووتفاووتهھا بشكل كبيیر بيین االوكالء االذيین يیأددوونن مهھامم •

وعع ووعددد ساعاتت االعملنتتساوويي من حيیث حجم وو  
  االضغوطط االنفسيیة •
تكراارراالمهھامم االوظظيیفيیة ووررووتيینيیتهھا •  
ووسوء ظظرووفف االعمل (مثل سوء االمراافق ووسوء االصيیانة وواالتنظيیف٬، إإكتظاظظ االقاعة مما يیتسبب في  •

ضوضاء تنتقل عبر ااالجهھزةة ووتشوشش ووتؤثر علي االوكالء وواالعمالء ٬، ظظرووفف االعمل٬، ووتدخل ااإلددااررةة٬، 
)ووااالفتقارر إإلى االخصوصيیة  

ع االعميیل وواالوكيیل االتعرضض لمشاكل ضعف االبصر وواالسم •  
فظاظظة ووسوء معاملة االعمالء •  
.مرااجعة ااالخطاء ااالدداارريیة االتى تمثل عباً على االموظظف ددااخل االمنشأةة •  
عدمم ووضع االشخص االمناسب فى االمكانن االمناسب  •  
عدمم ووجودد يیومم صحى بالنسبة للمرااةة االعاملة ٬،  •  
.االخصم  من االرااتب يیوميین فى اابسط ااالشيیاء •  
. مع اانن االعمل ووااحد ووااالددااء ووااحد ووال توجد هھھھيیكلةعدمم االتساووىى فى االمرتباتت  •  
.عدمم ووجودد بطاقة عالجيیة •  
االشعورر بالدوونيیة مقاررنة مع باقى مجموعة • .سوددااتل    
.عدمم ااالنضمامم للنقابة االعامهھ للشركة •  
,االعالقاتت غيیر جيیدةة بيین االموظظفيین ووااالددااررةة •  
عدمم ااالحساسس باالنتماء للشركة  •  
.ااالحساسس بالدوونيیة  •  
2 ـ 8االصباحح من    shiftتت ااالجتماعيیة بسبب ططبيیعة االعمل ااالسبوعىتدهھھھورر االعالقا •  
8 ـ 2 االظهھر من  •  
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)اانعداامم االتحفيیز وواالتشجيیع االمعنوىى (صفر •  
. ااستمراارريیة االرووتيین ووعدمم االتغيیيیر •  
ووجودد االشك من قبل االموظظف تجاهه ااالددااررةة  •  
.عدمم ووجودد قانونن ووااضح وويینعكس ذذلك فى عدمم االتدررجج االوظظيیفى •  
. الهھھھداافف االشخصيیة ووتطويیر االذااتتاالعمل ال يیخدمم اا •  
.االمشكلة التكمن فى خدمة االمشتركيین اانما تكمن فى ااالددااررةة •  
.موظظف خدمة االعمالء يیعامل معاملة االماكيینة ااذذاا قل اانتاجهھ وويیمكن ااالستغناء عنهھ بكل سهھولة •  
تصل  موظظف خدمة االعمالء يیعانى منذ ددخولهھ كمتدرربب من االمعاملة االغيیر الئقة ووااستغاللل لطاقاتهھ االتى •

ااشهھر لفصل االمدهه ووثم ااعاددتهھ مرةة ااخرىى ووعلى االعلم بانك ملزمم بكل  3ااشهھر ووقد يیتم ططرددهه كل  8لمدةة 
. مايیقومم بهھ االموظظف االثابت ووبعض ااالحيیانن ااكثر  

االعائد االماددىى محزنن •  
•   

	Assessmentخامس:االمحورراال  of	  Work-‐Related	  Stress	  Among	    
Customer	  Service	  Call	  Centre	  Employees  
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SUMMARY 

The recognition of the harmful physical and psychological effects of occupational stress on 

both individuals and organizations is widely studied in the region and internationally but 

similar studies are not yet adopted in Sudan.  
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The objective of the present study was to evaluate the level of work related stress and its 

effect on the health of call center employees using a modified Occupational Stress Index 

(OSI) questionnaire designed to study individual characteristics, coping strategies, and 

psychosomatic effects of the stress, using this questionnaire 73 call center workers in 

datanet call center in Khartoum North were interviewed, almost all workers were aged 

between 20 and 39 years.  

When the data was descriptively analyzed using excel sheet, the results showed that the 

call centre work was perceived as stressful job by the majority of the workers and almost 

all workers have justifications, ranging from fear of layoffs to pressure to work at optimum 

levels all the time. A wide range of health realted effects was also revealed at different 

frequencies but fortunately serious effects like depression and loss of sexual drive were 

less frequent and nobody had alcohol or drugs as a method of coping.  

Our study has described different aspects of work related stress, but to make use of these 

results in addressing the problem of work related stress in our setting these results should 

be compared with regional and international standards and interventions adjusted 

accordingly. 

 

 

BACKGROUND 

Occupational stress literature emphasizes the importance of assessment and 

management of work related stress. The recognition of the harmful physical and 

psychological effects of occupational stress on both individuals and organizations is widely 

studied in Europe. In Sudan such strategies are not yet adopted. 
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Objective of the present study was to evaluate the level of work related stress and its 

effect on the health of call center employees. Call centres that execute customer care by 

phone, represent a new form of Work organization, which often is designed from scratch. 

This might offer a unique opportunity to design jobs according to established principles of 

Job design, creating work that is motivating, and enhances productivity. Typically, 

however, when new jobs are designed, such principles tend not to play a major role 

.Rather, Work is designed around technical solutions or existing organizational principles, 

and this may imply unfavorable working conditions for employees. This seems to apply to 

call centres as well. 

Definition of call a center: 

A work environment in which the main business is conducted via a telephone whilst 

simultaneously using display screen equipment (DSE). The term call centre includes parts 

of companies dedicated to this activity such as internal help lines as well as whole 

companies.’ 

METHODOLOGY 

The questionnaire: 

A sample of 73 call center workers, underwent to the modified Occupational Stress Index 

(OSI) questionnaire, specially designed to examine work related stress level of employees 

through the evaluation of work organization, individual characteristics, coping strategies, 

and psychosomatic effects of the stress. 

Procedure: 

Call center workers were interviewed to fill the questionnaires in Datanet call center 

operating in Khartoum. The interviewers explained to each interviewed worker who we 

were, why we were doing the study and what was required from the employee in 

completing the questionnaire. We assured employees of confidentiality. 
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Data analysis: 

Data was analysed to describe the working condition and the magnitude of the health and 

psychosocial effects of the work stress on the call centre employees, however comparison 

of these results with international standards might be helpful and is strongly recommended 

by our team. 

MAJOR FINDINGS 

Individual characteristics: 

Age distribution in the sample: 

We asked respondents to indicate age in years and then we grouped them into four 

groups. As can be seen from the Table 1 below, all the workers (100%) were aged 

between 20 and 39. 

Table 1: Age distribution in the sample 

Age groups (in years) % of workers (N) 

<  20 0.0% (00) 

20-29 55% (40) 

30-39 54% (33) 

>  40 0.0% (00) 

 

 

 

Gender composition of the sample: 

About 41 call center workers (60%) of the sample were men. Thus, the sample comprises 

a mixture of young to middle-aged men and women.  

Results of marital status of the worker in the sample: 
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As sown in table 2, only 21 (28%) of the call center workers in the sample were married, all 

the remaining workers 52 (72%) were single with only one divorced women. 

Table 2: Marital status of worker in the sample 

Marital status Men Women Total (%) 

Married  14 7 21 (28%) 

Single  27 24 51(70%) 

Divorced 0 1 1(2%) 

 

Results of working conditions: 

Results of Question 1: do you think your work place is stressful? 

When we asked the workers about their work place and if it’s stressful or not, the majority 

answered with yes (n= 67) which represented about 91.7%, and only 7% (n=7) answered 

with NO. Among those who answered with yes 40 (54%) were men and the remaing 27 

(46) were women.  

Results of Question 2 (table 3): “if your work place is stressful: what is the cause?” 

We have addressed this issue by directly asking call center workers to answer with yes or 

no to indicate whether their work is stressful or not, and those who have answered with 

yes  were asked again to select one or more from a list of possible causes. Strikingly about 

67 (92%) answered with yes, and pressure to perform to meet rising expectations but with 

no increase in job satisfaction was the most common cause, indicated by 47(64%) of the 

workers (Men=32, Women=15). About 60 % of the workers (25= men, 19= women) 

selected “Pressure to work at optimum levels – all the time” as the second frequent cause 

for work related stress. While the Increase in demands for overtime due to staff cutbacks 

represented a cause for stress in about 50% (16 = men, 7 = women) of the workers the 

fear of layoffs was the least frequent cause for work stress. Generally men selected more 

multiple causes for work stress compared to women. Many other causes for work stress 



47 	  
	  

(Table 4) were mentioned by about 84% (n=60, men=33, women=28) of the workers, poor 

communication with supervisors and low unequal salaries were mentioned by most of the 

workers as a real stressing concern. 

Table 3: Reason work place is stressful with gender distribution 

 

Reason the work place is stressful 

          Number Answered Yes (%) 

Men Women Total 

Fear of layoffs 16 7 23 (33) 

Increased demands for overtime due to staff cutbacks 19 18 37 (51) 

Pressure to perform to meet rising expectations but with 

no increase in job satisfaction: 

32 15 47 (64) 

Pressure to work at optimum levels – all the time 25 19 44 (60) 

Other causes: 33 28 61(84) 

 

Table 4: Summary of other cause mentioned by workers 

Cause  

• Poor communication with managers 

• Work is routine and poring 

• Low payment with inequality 

• Lac of health insurance  

• Computers and soft ware are not up-to-date 

• Seat and head sets are not comfortable 

• Official weekend day are not considered 

• No considerations for rest time, prayers time and the healthy day 

• Work shifts are long 

 

Results health related outcomes: 

Table 5 describes the distribution of symptoms related to work stress among the call 

center worker in the sample in this study we have asked all interviewed workers to check 

all the symptoms that they have experienced in the last month before interview. 
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Analysis of this section has shown that irritability, social withdrawal, fatigue and 

anxiety represented the most frequent symptoms experienced by workers, and the 

result were as follows 53%, 52%, 52% and 46% respectively. Other psychosomatic 

symptoms namely muscle tension/headache, problem sleeping and stomach 

problems were less frequent (44%, 40% and 30% respectively). 

Symptoms that might directly affect workers performance were intermediate in 

frequency and this included loss of interest in work (44%) with trouble concentrating 

(26%). 

Fortunately serious symptoms like depression (21%), loss of sex drive (0.03%) and use of 

alcohol or drugs to cope (0.00%) constituted the least frequent symptoms among the 

workers. 

Table 5: Results of health related outcomes: 

 

Health related effect 

Number Answered Yes (%) 

Men Women Total 

Feeling anxious 14 32 46 (63%) 

Irritable 19 34 53 (73%) 

depressed 9 6 15 (21%) 

Apathy, Loss of interest in work 14 18 32 (44%) 

Problem sleeping 13 16 29 (40%) 

Fatigue 19 33 52 (71%) 

Trouble concentrating 7 12 19 (26%) 

Muscle tension or headaches 12 20 32 (44%) 

Stomach problems 5 17 22 (30%) 

Social withdrawal 18 34 52 (71%) 

Loss of sex drive 0 2 2 (.03%) 

Using alcohol or drugs to cope 0 0 0 (00%) 

 

 

Conclusion & Recommendations 
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Our study has described different aspects of work related stress regarding both its causes 

as perceived by the employers and the expected health effects on the employee. To make 

use of these results in addressing the problem of work related stress in a professional way 

these results should be compared with regional and international standards and hence 

interventions can be tailored to suit our local business market. 

االتوصيیاتت 	  
في تقديیرنا إإنن ااجاباتت االعامليین ترسم صوررةة قاتمة تفسر االي حد كبيیر حجم وومسبباتت االضغوطط االتي يیعاني منهھا 
االعاملونن خصوصا ااذذاا ما قاررناهھھھا بالمالحظاتت االتي ذذكرهھھھا لنا بعض ووكالء االردد وومشرفيیهھم في االمقابالتت 

  .ة االي تلك االتي تبرعع بهھا االعض في جلساتت االنقاشش االمفتوححاالعشواائيیة إإضاف
 . حصيیلة ااالستبيیاناتت توضح اانن شريیحة كبيیرةة من االعامليین تعاني من ضغوطط هھھھائلة تفرضهھا عليیهھا بيیئة االعمل 

كثيیر من ااالفراادد يیفسروونن تعديیل ووااالضافة للقرااررااتت بعد صدووررهھھھا االي حجم االتدخل االخاررجي من   االمجموعة ااوو   
ط االوسطاء مما خلق بحق ااوو بدوونة ثقافة ااتكاليیة مبنيیة علي االمعاررفف ووااالهھھھل ال ااالددااء ووقيیمة االعمل من تسل

إإططارر يیلقي ووااالنتماء . في هھھھذاا ااال كثيیر من االعامليین االلومم علي ما يیقدرروونن اانهھ تناقضاتت في االهھيیكل االرااتبي     
  .ابة ااوو تنظيیمووتجاووززااتت إإضاعت حقوقهھم االي عدمم ووجودد جسم يیداافع عن هھھھذهه االحقوقق كنق

للتثبت   نحن نوصي بأعاددةة ددررااسة تقيیيیم بيیئة االعمل .  ووما وورردد عاليیة نريي أأنن تتوقف االشركة عندهه ووتدررسهھ بتمهھل
مما وورردد . في ذذااتت االحيین نوصي بأخذ في االحسبانن مرااجعة موقع االعمل وو االظرووفف االتي يیعمل فيیهھا االعاملونن. 

:نتمني أأنن تغطي االمرااجهھة  

ااووال: مة االعمالءتصميیم مركز خد  	  
تعدددتت ووتبايینت ااشكالل ووتصميیم مرااكز االردد وواالبراامج االتي تعمل بهھا . نحن لسنا مؤهھھھليین لتقيیيیم االمبني هھھھندسيیا.   

حتي ااذذاا توفرتت لنا هھھھذهه االخبرااتت ااال اانن هھھھذاا يیقع خاررجج نطاقق االدررااسة االتي كلفنا بهھا. فنحن قد ااعتمدنا فيیما ااووررددنا 
ااددناةة االي مالحظاتنا االشخصيیة لي اامورر لفت االعامليین وواالعامالتت اانتباهھھھنا لهھا ووررأأيینا اانهھا تستحق االوقوفف إإضافة اا  

:عندهھھھا. منهھا   
ووقد أأططلق االعاملونن عليیهھا مسميیاتت كحوشش بانقا   .ضيیق االمساحة االتي يیجلس فيیهھا قراابة االمائة ووخمسيین شخصا
  . وواالشاررعع وواالتالجة ووااالصطبل مما يیعبر عن مديي تبرهھھھم ووضيیقهھم

س في هھھھذاا االمكانن االضيیق تحدثث عند حديیث كل منهھم مع االعمالء ااوو فيیما بيینهھم شوشرةة كميیة االناسس االتي تجل
تضعف االقيیمة االفنيیة للمحاددثاتت فتكثر االشكويي من االضجيیج ووعدمم االتركيیز ووخالفة  

ثانيیا: مرااعاةة بعض خصائص ووإإحتيیاجاتت االمرأأةة االعاملة  	  
ً بالقواارريیر(قالل االنبي صلى هللا عليیهھ ووسلم:  وومن آآخر هھھھديي االمصطفي عليیة اافضل االصالةة  .) يیاأأنجشة ٬، ررفقا

وواالسالمم قبل موتهھ ( أأيیهھا االناسس٬، ااتقواا هللا في االنساء٬، ااتقواا هللا في االنساء٬، ااووصيیكم بالنساء خيیراا ) . معلومم إإنن ددوورر   
االمرأأةة في االمجتمع االسوددااني تغيیر كثيیراا. فإضحت االمشارركك إإنن لم تكن مصدرر االرززقق االوحيید في كثيیر من االبيیوتت 

يیة .ووبالتالي ااضحت تتحمل االمسؤووليیة ووتقع عليیهھا أأعباء مشارركة أأسرتهھا سوااء اانن كانت غيیر متزووجة٬، أأوو االسودداان
فمعاناةة االمرأأةة بقدرر   .كانت متزووجة فهھي تتحمل أأكثر االوااجباتت االمنزليیة ووتربيیة ااألووالدد ووتوفيیر االرااحة للعائلة

معاناةة االرجل بل ووتتفوقق عليیهھ . وومن ثم تتعرضض للضغوطط  ااضافة االى ذذلك تويي ااكبر من االرجل .رربما بمس  
فالمرأأةة تعتريیهھا أأعرااضض بايیولوجيیة  مثل اانقطاعع االطمث٬، ووااررتباكك االعاددةة االشهھريیة٬، ووتوترااتت ما قبل االحيیض٬، ااوو  
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كل هھھھذهه مؤشرااتت  .لصدااعع٬، ووحاالتت ااالنهھيیارر ما بعد االوالددةة٬، ووااالكتئابب٬، ووظظهھورر أأعرااضض سن االيیأسس االمبكراا   
:تدلل علي تعرضض االمرأأةة االي  

o .غوطط تتعلق بهھويیتهھن االبيیولوجيیةض   
o   .ضغوطط تتعلق بالمماررسة ااألسريیة 
:منهھا . حقوقق قانونيیة وو شرعيیة اليیجوزز تجاهھھھلهھا  فللمرأأةة االعاملة  

االدووررةة االشهھريیة  	  
االعامالتت في مركز خدماتت االعمالء ال يیتجاووزز سن اايیهھن ااالرربعيین عاما. فالتغيیرااتت االفزيیولوجيیة وواالبايیولوجيیة      

ااالعراافف وواالقواانيین تنص علي منح االنساء ذذلك االيیومم في شكل إإجاززةة مدفوعة   جعلت جميیع يیومم نزوولل االطمث
ااالجر . فمعرووفف إإنن االمرأأةة حيینهھا تتعرضض لضغوطط ناتجة عن االتغيیيیر االبيیولوجي االذيي تتعرضض لهھ٬، يیصاحب ذذلك 

االسيیدااتت في تحاددثننا  تشنجاتت ووأأعرااضض تحتاجج ااثنائهھا لمكانن تخلد فيیة للرااحة. .ددهھھھشنا كثيیراا عندما أأشارر كثيیر من
  .هھمعهھم عن إإضطرااررهھھھن للجو للمسجد للرااحة فيی

	حرمة االمساجد   	  
ال يیجوزز شرعا اانن يیكونن االمسجد االمخصص للعامالتت هھھھو مكانن االرااحة االتي تدخلة االحائض منهھن . فقد جاء عن 

االمسجد لحائض ووال ووجهھواا هھھھذهه االبيیوتت عن االمسجد فإني ال أأحل (فقالل:  ررسولل االلة صلي هللا عليیهھ ووسلم إإنهھ قالل 
وواالعمل عند عامة أأهھھھل االعلم إإنهھ يیجوزز للحائض أأنن تأتي بمناسك االحج كلهھا ووال يیجوزز لهھا أأنن تطوفف بالبيیت  )جنب

.ووقد شرحح االحنفيیة بمنع ططواافهھا بالبيیت ألنن االطواافف يیتم في االمسجد   
كما ال يیستقيیم اانن تفترشش االحامل  كذلك  . عتيین ااوو ثالثثمنهھن ااررضض االمسجد لطرحح ظظهھرهھھھا بعد االجلوسس لمدةة سا  

نريي اانهھ ال يیصح أأنن يیكونن االمسجد هھھھو االمكانن االذيي تختبيء فيیة من عيین أأ ترغب في تناوولل ووجبة بعيیداا عن   
ززمالئهھا من االرجالل االذيین يیحتلونن االكافاتريیا في ااووقاتت ررااحتهھم  

ددووررةة االميیاةة االمخصصة للسيیدااتت 	  
سة عشرةة ددقيیقة من ااصل ساعة االرااحة االوااحدةة نقلت االيینا االعديید من االنساء اانهھن يیصطفيین لما يیزيید عن االخم

االممنوحة لهھن لزيیاررةة ددووررةة االميیاةة. نحن لم نقم بزيیاررةة ددووررااتت االميیاةة االتي تستعملهھا االسيیدااتت ووال نشك في إإنن 
االمديیريین من االرجالل يیجدوونن كثيیراا من االحرجج في تفقد هھھھذهه االدووررةة لالططمئنانن علي نظافتهھا. علي االرغم من إإننا ال 

عنا من أأنن ننوهه بأنن تصميیم ددووررااتت ميیاةة االسيیدااتت ووإإستعماالتهھا نث فيیما لم تشاهھھھدهه ااعيیننا ااال هھھھذاا ال يیمنستطيیع االحديی
يیختلفانن ااختالفا كبيیراا عن تصميیم ددووررااتت االميیاهه االتي يیستعملهھا االرجالل ووالبد أأنن يیضع صاحب االعمل ذذلك في 

ااالعتبارر  

حضانة ااالططفالل 	  
المماا ااكثر فى االتعامل مع ضغوطط بيیئة االعمل تبرزز  ً وواالمرضع  االوالددةة ثة حديی   ا لغ ررضيیعهھا االفطامم إإنن باالتي لم يی  

. فهھن يیجأررنن بالشكويي من عدمم ااالخذ في االحسبانن إإعطائهھن  اططابع اانساني في تعاملهھا معهھ عبطبيیئة االعمل ال ت
حق إإختارر االورردديیة االتي تناسبهھن أأوو االسماحح لهھن بالحضورر متأخرااتت بعض االشئ مع تعويیض ذذلك آآخر االيیومم   

ي يیتمكن من اايیفاء اامومتهھن حقهھا. ووعلي ررااسس مطالبهھن عدمم توفيیر االشركة لحضانة ددااخل ااوو قربب االمنشأةة حت
  .صغاررهھھھن وويیصفواا ذذهھھھنهھن الدداائهھن على  حتي يیطمئن بالهھن

ثالثا: االعالجج وواالبطاقة االصحيیة  	  
سوددااتل السيیما  من مسبباتت ضغوطط بيیئة االعمل إإجماعع االعاملونن باحساسهھم بالدوونيیة مقاررنة بالعامليین بمجموعة

. فيیما يیتعلق بامر االرعايیة االصحيیة  
ما يیغريیهھ بااللتحاقق بهھا أأكثر من  االبطاقة االصحيیة تقدمم االكثيیر من االشركاتت وواالمؤسساتت للمستخدمم وولمن يیعولهھم

غيیرهھھھا وومعرووفف إإنن االمبالغ االتي توفرهھھھا االشركة ااوو االمؤسسة من حرمانن االعامليین من االتأميین االصحي ال يیساوويي 
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كذلك يیلزمم االقانونن ااصحابب االعمل خصوصا تلك  .ة االشركة من تعيیيین ووتدرريیب مستخدميین جدددما قد تصرف
االشركاتت االتي قد تعرضض ططبيیعة االعمل فيیهھا بعض االضرررللعامليین كالشكويي من االنظر وواالسمع بخطوااتت عمليیة 

:لالهھھھتمامم بصحة االمستخدميین.. من أأهھھھم االخطوااتت في هھھھذاا االصددد  
•   .لمستخدميین عند االتعيیيیناالقيیامم بإجرااء كشف ططبي كامل ل 
• .االحرصص على متابعة صحة االمستخدميین أأوولل بأوولل ووذذلك باجرااء كشف ددوورريي عليیهھم   

  
• كشف ددوورريي علي نظر االعامليین االذيین يیستعملونن ااجهھزةة االحاسوبب ووتوفيیر نظاررااتت ططبيیة بالمجانن لمن  

  .يیحتاجج االيیهھا منهھم
• .االتأميین االصحي للمستخدميین ووأأسرهھھھم   
• قيیفيیة لكيیفيیة ااالهھھھتمامم بالصحة ووبالنشاطط االبدني وونشر االوعي االصحيإإعداادد براامج تعليیميیة ووتث   
•   .االتأكد من سالمة بيیئة االعمل ووذذلك لحمايیة أأررووااحح االمستخدميین وواالحفاظظ على صحتهھم سليیمة 

  

تشجيیع االمستخدميین على االتوااززنن بيین االعمل وواالحيیاةة :رراابعا 	  
نا هھھھنا هھھھو االتوااززنن بيین االعمل وونوااحي االحيیاةة ااألخرىى الشك أأنن االتوااززنن لهھ ااألثر االبالغ على أأيي إإنسانن, وواالذيي يیعنيی

وواالذيي يیمكن تحقيیقهھ من خاللل االعمل عن بعد٬، حيیث تتجهھ بعض االشركاتت في االمملكة إإلى االعمل عن بعد, بمعنى 
.إإمكانيیة أأنن يیؤدديي االمستخدمونن عملهھم من منزلهھم ووذذلك من أأجل تحقيیق االتوااززنن بيین االعمل ووااألسرةة  

االترفيیهھ :خامسا 	  
كاتت االعالميیة وواالسودداانيیة خصوصا تلك االتي يیعمل فيیهھا االعاملونن علي مديي ااالرربعة ووعشريین ساعةبعض االشر   

تقومم بتوفيیر ووجباتت ااإلفطارر وواالغدااء وواالعشاء مجانا لمستخدميیهھا٬، سوااء أأنن ررغبواا بتناوولهھا ددااخل مكانن االعمل أأوو 
:أأررااددوواا أأخذهھھھا معهھم االمنزلل عند مغاددررةة االعمل ووذذلك  

.مرططباتتتوفيیر ووجباتت خفيیفة وو .1  
.صاالتت لمماررسة االريیاضة .2  
.مماررسة ااألنشطة االريیاضيیة .3  
.ررحالتت سيیاحيیة .4  
  .لعب االبليیاررددوو ووغيیرهه من ااألنشطة االترفيیهھيیة .5

لتحقيیق االرضا االوظظيیفي في تقديیرنا البد للشركة من كسب ووالء االعامليین بهھا. ووقيیاسا علي ماجريي في بعض   
بتوفيیر بعض االخدماتت وواالميیزااتت االتي تضمن ووتخلق ووالء  االشركاتت وواالمؤسساتت االعالميیة نعتقد إإنن هھھھذاا قد يیتحقق

  :االمستخدميین للشركة منهھا
1. االمساعدااتت االمادديیة وواالعيینيیة    

من ااألشيیاء االتي تدلل على ررعايیة االمستخدميین هھھھي مساعدتهھم مادديیًا خاصة االمستخدميین االمقبليین على 
  .االزووااجج ووغيیرهھھھم

2. توفيیر االرااحة للمستخدميین يیعتبر أأمر هھھھامم للغايیة؛    
وفر االشركة ااالنن للعامليین االترحيیل من وواالي مكانن االعمل. رربما تريي االشركة مساعدةة االعامليین بمنحهھم ت

سلفيیاتت المتالكك االسكن االمناسب لهھم   
3. ااالتصاالتت االمجانيیة   

مجانيیة عاليیة االسرعة للمستخدميین في مناززلهھم؛ ليیتمكنواا من  DSLتقومم بعض االشركاتت بتوفيیر خدمة 
قاتت ددوونن االحاجة إإلى االحضورر إإلى االمكتب.كما يیقومم أأخروونن بتوفيیر خط مماررسة عملهھم في كل ااألوو

مجاني ووجهھازز هھھھاتف جواالل متصل بنظامم االبريید ااإللكترووني االخاصص بالشركة على مداارر االساعة٬، ووبذلك 
.يیستطيیع االمستخدمم أأنن يیتابع بريیدهه ااإللكترووني٬، وويیماررسس عملهھ في كل ووقت٬، ووفي أأيي مكانن حولل االعالم  

4. دمم عن بعدتمكيین عمل االمستخ   
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بعض االشركاتت االتي تعمل في مجاال مرااكز االردد تسمح للعامليین بالعمل   ووقد  .بعيیداا عن مقر االشركة   
	,Googleااثبتت ددررااساتت بعض كبريیاتت االشركاتت كمثالل   Microsoft,	   Barfield,	  Mutphay,	  

Shank	  &	  Smith   ااثبتت تعاظظم ااالددااء ووكفاءةة ااالنتاجج حيینما سمحواا لمستخدميیهھم   مل عن بعد إإذذاا بالع  
بل ذذهھھھبت بعض االشركاتت لتوفيیر تكلفة ااألددووااتت االمستخدمة  .ما ااضطرتهھم ظظرووفهھم ااالجتماعيیة لذلك
  . عن بعد كالفاكس وواالطابعة ووباقي االمعدااتت

5. مرااعاةة االظرووفف االشحصيیة ووااالجتماعيیة للعامليین   
تهھم ووتوااصلهھم إإشتكي االكثيیر من ووكالء االردد بانن االعمل في مركز خدماتت االعمالء قد ااضعف عالقا

في تقديیرنا كيیفيیة االتعامل ااالجتماعي وواالتوفيیق بيین االحيیاةة ااالجتماعيیة وومتطلباتت االعمل هھھھو  .ااالجتماعي 
بتقديیم ددووررااتت تدرريیبيیة   اامر ثقافة . ووعليیة نريي اانهھ علي االشركة بذلل مجهھودد ااكبر توعيیة االعامليین رربما

ووبرمجة ووقتهھهھ عن كيیفيیة تخطيیط ااالنسانن لحيیات  
أأنن تنحو االشركة منحي بعض االشركاتت االعالميیة في تشجيیع مستخدميیهھا على حضورر  منعيی هھھھذاا اايیضا ال

مناسباتهھم االعائليیة أأوو تلك حتي االمدررسيیة ألططفالهھم٬، حتى لو ااضطرتت تلك لشركاتت إإلى تخفيیض ساعاتت 
  .عملهھم عدةة ساعاتت

في بحوثث ااجريیت لمعرفة لماذذاا قد تلجأ شركة ما إإلى هھھھذهه االتسهھيیالتت لمستخدميیهھا؟ جأتت ااالجابة االدااوويیة   
إإنن االشركاتت ااستطاعت بهھذهه االسيیاساتت تخفيیض معدلل   % خاللل فترةة 23إإحاللل االمستخدميین بنسبة   

.خمسة سنوااتت مما يیعني توفيیر تكلفة االتعيیيین وواالتدرريیب للمستخدميین االجددد خاللل تلك االفترةة  
6. توفيیر مناخخ لمماررسة بعض االهھواايیاتت االشخصيیة   

كثيیر من االمؤسساتت ااصبحت توفر رنامج رريیاضة بدنيیة بتزوويید مبناهھھھا بغرفة للتمريیناتت االريیاضيیة٬، ب  
ووأأخرىى للجيیم٬، ووأأخرىى لأللعابب ووكذاا ملعب لكرةة االسلة ووتوفيیر مدرربيین صحة بدنيیيین إلررشادد 
االمستخدميین للتمارريین االمناسبة ووااألنظمة االغذاائيیة االمناسبة لكل منهھم٬، ووتشجيیعهھم على مماررسة االريیاضة 

ووااجرااء كشف توفيیر االعالجج لهھم لهھ اانعكاساتت اايیجابيیة على صحة االمستخدميین ووااددااءددوورريي عليیهھم وو     
.االشركة  
7. :خلق ووتشجيیع بيیئة االعمل االفعالةعلي ااسس يیكادد يیكونن متعاررفف عليیهھا عالميیا منهھا   

االتكاتف !  
في مناخخ االعمل االحالي٬، أأصبح االمستخدمونن يیكافئونن على االتعاوونن مع بعضهھم االبعض٬، ووليیس على 

بخالفف ما كانن موجودًداا من قبل في منشآتت ااألعمالل. صاحب هھھھذاا االتحولل في  االتنافس وواالصرااعع٬، ووذذلك
االسلطاتت وواالصالحيیاتت تغيیر جذرريي في االهھيیكل االتنظيیمي للعديید من االشركاتت. أأقلعت االشركاتت عن 
هھھھيیكل االقطاعاتت االوظظيیفيیة االتقليیديیة وواالذيي كانن يیفصل ااإلددااررااتت ووااألقسامم عن بعضهھا االبعض٬، ووحلت 

لقطاعاتت.فرقق االعمل محل هھھھذهه اا   :كانن من نتائج هھھھذاا االتحولل فواائد عدةة٬، منهھا  
 

8. خفض االمنافسة غيیر االمنتجة    
إإنن ددعم مناخخ االتعاوونن وواالعمل االجماعي يیقلل ااحتمالل ززيیاددةة االتنافس بيین االوكالء . فأززدديیادد االمنافسة بيینهھم 

لشلليیة وواالدفاعع يیخرجج بهھم من ااططارر االتعاوونن االتكاملي إإلى سد قنوااتت ااالتصالل بيینهھم٬، وواالحرصص علي بناء اا
.عنهھا بضرااووةة  

9.    تباددلل االمعلوماتت وواالتعاوونن 
فالعامل االذيي يیعرفف ااهھھھداافف ووغايیاتت االشركة وواالذيي يیشارركك بالرأأيي وواالجهھد لتحقيیق هھھھذهه ااالهھھھداافف يیكونن 
ااقدرر علي االعمل في ااططارر االفريیق ووااكثر تقبال لرووحح االتعاوونن في االعمل٬، ووتباددلل االخبرااتت وواالمعاررفف. 

فالتعاوونن .وواالمواارردد تاتي بعد االمشارركة في ووضع ااألهھھھداافف ووفي تنفيیذهھھھافالمشارركة في االمعلوماتت  بيین   
فريیق االعمل عامل أأساسي في ووضع ااألهھھھداافف ووتنفيیذهھھھا٬، فكما يیقولل كوززسس ووبوسنر: (لكي يینجح االتعاوونن 

)يیجب أأنن تصمم االمهھامم؛ لكي يیسهھم كل فردد بشيء فريید ووغيیر مستقل عن االنتيیجة االنهھائيیة  
ددعم ااالتصالل  .10  

وواالتوااصل يیساعد فرقق االعمل على إإززاالة االحواائط االتي تفصل بيین أأقسامم االشركة ووقطاعاتهھا٬، مما ااالتصالل 
.يیؤدديي في االنهھايیة إإلى ددعم ااالتصالل وونقل االمعلوماتت بيین ووحدااتت االشركة  
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إشرااكك االعامليین في ووضع أأهھھھداافف االمؤسسة وواالعمل على في بتحقيیق ااألهھھھداافف االمشتركة  .11
.إإنجاززهھھھا  

(ااشتركك مع شخصيین أأوو أأكثر في االسعي ووررااء هھھھدفف مشتركك٬، ووسوفف يیمكنك وو هھھھنا يیقولل دداانن ززااددرراا:  
تحقيیق االمزيید من ااإلنجاززااتت بمقداارر أأقل من االجهھد٬، مًعا يیمكننا تحقيیق ما ال يیستطيیع أأنن يیحققهھ أأحدنا 

ووحدهه).إإنن إإعداادد االفرقق االتي تضم أأعضاء من ااألقسامم االمتعدددةة؛ يیشجع االعامليین من على ااختالفف   
.ة ووأأقسامهھم االعمليیة من أأجل تحقيیق هھھھدفف مشتركك ووااحدمستويیاتهھم ااإلدداارريی  

 
خلق مناخخ االثقة .12  

في االعالقاتت وواالثقة تعتبر اامر ااساسى  .يیجب أأنن تكونن االثقة هھھھي قلب االتعاوونن) :يیقولل كوززسس ووبوسنر
 ,ااإلنسانيیة ددااخل ووخاررجج االمؤسساتت؛ فبدوونن االثقة ال يیمكن أأنن تقودد ووال يیمكن أأنن تصنع ااألشيیاء غيیر االعادديیة

دد االذيین ال يیستطيیعونن أأنن يیثقواا في ااآلخريین ال يیمكن أأنن يیصبحواا قاددةة؛ ووذذلك ألنهھم باختصارر ال ووااألفراا
.يیستطيیعونن أأنن يیتحملواا أأنن يیكونواا معتمديین على كلماتت ووعمل ااآلخريین  

 

إإددااررةة االعالقاتت     	  
معالجة االمشاكل من خاللل مرااعاةة االمستخدميین تعتبر قيیمة ذذااتت أأهھھھميیة بالغة في أأيي مؤسسة, إإذذ أأنن   

االمستخدميین بمثابة االقلب االنابض أليي مؤسسة. ووحتى تحافظ أأيي مؤسسة على قوتهھا االبشريیة بصوررةة فعالة     
:ووقويیة٬، البد من مرااعاةة ما يیلي  

صحة االمستخدميین أأووالً: !  
في االمائة من إإنفاقق ااألسر في االبلداانن  50تفيید تقارريیر منظمة االصحة االعالميیة أأنن ااألددوويیة تستأثر بأكثر من 

في االمائة  12-8 االخدماتت االصحيیة٬، بيینما تتزاايید تكاليیف ااألددوويیة وواالرعايیة االصحيیة بمعدلل  االفقيیرةة على
بالنسبة للعامليین بمركز خدماتت االعمالء  .سنويیًّا٬، ووهھھھذاا يیعتبر أأعلى من ااززدديیادد تكاليیف االمواادد ااالستهھالكيیة

إإنن ططبيیعة عملهھم هھھھناكك ااحساسس باالحباطط وواالمرااررةة من جرااء حرمناهھھھم من االغطاء االصحي علي االرغم من 
تجلعهھم عرضة لمخاططر صحيیة قد ال يیتعرضض لهھا ااالخريین. يیضاعف ااالحباطط وو االمرااررةة لديیهھم معرفتهھم   

الرعايیة االصحيیة مما وولد لديیهھم ااحساسا بالدوونيیة وواافقدهھھھم ببانن بقيیة االعامليین في مجموعة سوددااتل يیتمتعونن 
.االشعورر بالوالء ووااالنتماء  

  :بتقديیم بعض االمكافأتت االماليیة اانما يیتم بطرقق عديیدةة منهھاتحفيیز االعامليین ليیس فقط  :ثانيیا !
o .تقدمم االتغذيیة االرااجعة   
o . مدحح ووإإططرااء إإنجاززااتت من يیحسن االعمل   
o   . ااالجتماعع بالعامليین ووااالستماعع لهھم 
o .إإددااررةة االوقت بمساووااةة ووعدلل   
o   االعامليین ووتقديیم االمساعدةة فى حلهھا.ااالهھھھتمامم بهھمومم  
o .بناء فرقق عمل في بيیئة عمل مشتركة   
o    .تخصيیص ااووقاتت للقاءااتت فردديیة 
o ً مع كل فردد من أأفراادد االطاقم ٬،   ً لقضائة يیوميیا أأثبتت ددررااساتت ووقد البد من تخصيیص ووقتا

ااستغرقت عدةة سنوااتت أأنن من عواامل االتحفيیز في االعمل هھھھو قضاء ووقت في االتفاعل مع 
لوحة االمشرفيین ووتنظيیم جدااوولل ززمنيیة الجتماعاتت تطويیر ااألددااء كل ثالثة أأشهھر ووضعهھا في 

ااإلعالناتت بحيیث يیتمكن ااألفراادد من معرفة متى يیمكنهھم أأنن يیستعدوواا لقضاء ووقت أأكثر مع االمديیر 
وواالحصولل على ااهھھھتمامم أأكبر منهھ  

o االتركيیّز على تطويیر ااألفراادد   
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o معظم ااألفراادد يیرغبونن في االتعلم ووتطويیر مهھاررااتهھم في حقل االعمل٬، ووبغض االنظر عن هھھھدفهھم من  
رقيیة أأوو ااالنتقالل إإلى عمل مختلف٬، أأوو منصب جديید أأوو ددوورر ووررااء هھھھذهه االرغبة سوااء كانن االت

قيیادديي٬، فهھم سيیقّدرروونن مساعدةة مدرراائهھم   .لهھم  
o االقيیاددةة   
o يیتوقع ااألفراادد من االمديیر معرفة ااألهھھھداافف وواالمشارركة في ااالتجاهه االذيي تسيیر إإليیهھ مجموعة االعمل.  

 .ددثث كلما كانن أأفضلكلما كانن باستطاعة االمديیر إإخباررهھھھم عن االسبب االذيي يیكمن ووررااء أأحد االحواا
من االقيیاددةة إإعداادد االعامليین إإذذاا كانت االمؤسسة تتوقع ززوواارراا أأوو عمالء في مكانن االعمل. كذلك من 
االقيیاددةة عقد ااجتماعاتت منتظمة للمشارركة بالمعلوماتت٬، ووططرحح أأفكارر من أأجل االتطويیر٬، 
تت وواالتدرريیب على سيیاساتت جديیدةة. ووعقد مجموعاتت تركيیز لجمع االمعطيیاتت قبل توظظيیف سيیاسا

.تؤثر على االموظظفيین 	  
o  	  

	االمالحق  
 

االرجاء مالحظة ااننا ااووررددنا نصوصص االمالحق االتاليیهھ كما ووررددتت االيینا  
  

	  	االملحق ااالوولل    
 

	االمديیر - تعليیق االمهھندسس حافظ عبدااللطيیف  	ااالدداارريي   	وونائب   	مديیر االمركز    
	  

> 23 June 2010 08:07 mohamed.magzoub@googlemail.comexternal vet <  
, Dina Taha Ali omaymahr@sudatel.sd, abdallay@sudatel.sd, hafiza@sudatil.sdTo: 

>dinata@sudatel.sdAlbasheer <  
>, walaa vet eltarig70@hotmail.comCc: TARIG ELTOUM <

>walaa.vet@gmail.com<  
 

ااالخوةة ووااالخوااتت   
  االسالمم عليیكم ووررحمة هللا

نورردد فيیما يیلي لفائدةة االجميیع االنقاطط االتي تناوولهھا االباشمهھندسس حافظ عبدااللطيیف جزااهه هللا خيیراا من تقريیر ددررااسة 
  ضغوطط االعمل ووتعليیقنا عليیهھا

هھ ووررددنا عليی باألسودد االغامقتعليیق االباشمهھندسس  االنقاطط  راارر وولمناقشة ماجاء فيیهھااالقصد من ررفعهھا لكم لتجنب االتك
:ووهھھھي كما يیلي بالخط االعادديي  

هھھھذاا االبحث  ! لهھ فواائد عديیدةة الددااررةة االمركز ااهھھھماما االجلوسس مع االموظظفيین لمناقشة جميیع   االنقاطط االمذكورر فى  
.االتقريیر وو ااززاالة االلبس وو ااالفهھامم االخاططئة فى كثيیر منهھا  
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كثيیر من االنقاطط فى ااالعتبارر وو تدااوولهھا لتطويیر االعمل ااالدداارريي بالمركز ووضع !  
ااقترحح ااختصارر االتوصيیاتت االي قل ما يیمكن حسب ااهھھھميیتهھا ووتناسبهھا مع ططبيیعة االسودداانن مع االوضع فى  !

ااالعتبارر االمعايیيیر االعالميیة الددااء مرااكز خدمة االعمالء  
.ي ال نزحم االتقريیر باشيیاء غيیر حقيیقيیة مع االتاكد من صحة االمعلومة االوااررددةة من ووكالء االردد لك !  

نرجو مرااعاةة ااننا نجريي بحثا وونورردد فيیهھ ما جاء علي لسانن االوكالء ووليیس من مهھامنا تقصي حقيیقة من عدمة 
كذلك ليیس من حقنا إإختصارر ااوو تعديیل حديیث اايي اانسانن مهھما كانن محتويي ذذلك االحديیث مزعجا الددااررةة االمركز ااوو 

   إإددااررةة شركة ددااتانت
% من مجموعع االل عامليین بالمركز. 27فردداا اايي نسبة  84قد حلقاتت نقاشش جماعيیة مفتوحة حضرهھھھا قمنا بع !

جل من ال يینسي  لم ااتذكر هھھھذهه االحلقاتت .شارركك في االحلقاتت مديیر االمركز وونائبة وواالمشرفف ااالدداارريي  
٬، وومحمد  رربما فاتت علي االباشمهھندسس حافظ اانة جلست معي في حلقهھ مفتوحة بحضورر ااالخوةة عبدهللا االمغربي 

عبداالمنعم ٬، خالد خلف هللا  وومعازز ااحمد   
في حلقاتت مفتوحهھ مع االوكالء ووشارركك في نقاشش  رربما اايیضا ال يیتذكر اانك جلس معي علي ااالقل ااكثر من مرةة 

بعض االنقاطط  ثم غاددررفي كلتا االحالتيین   بعد حواالي االعشريین ددقيیقة ليیتركنا نوااصل االحواارر   
من  •

ااالستبيیانن نستخلص إإنن   62% % إإنن 62وو يیريي  .نن شركتهھم ال تحترمم االفردد ااووتقيیم ما يیقدمهھ من عمليیروو  
من االعامليین يیروونن اانن ليیس لديیهھم  %95االشركة ال تشجع ااإلبدااعع ااووااستخداامم ااألفكارر االجديیدةة. كذلك يیقدرر 

تريي ليیس  %91 .يیروونن عدمم ووجودد اايي مساحهھ إلررتكابب أأخطاء  %75وويیعتقد .حريیة في أأددااء عملهھم
%76افيیة ووفي االمقابل يیريي هھھھناكك حواافز ااووبدالتت ك إإنن بعض ااألفراادد االذيین يیتولونن موااقع االسلطة بإددااررةة   

االمركز ااوو بإددااررةة االشركة ليیسواا هھھھم .االمسئوليیة  أأشخاصص مناسبونن لتحمل هھھھذهه    
  

هھھھل يیتم    •
ااددااء ااالعمالل حسب مزااجج االشخص اامم سيیاسة االمؤسسة  

مناقشة ااسلوبب ااالددااررةة فهھذهه جميیعهھا تقع  نحن بالطبع لم نكلف بوضع سيیاسة االمؤسسة ااوو مناقشتهھا ااوو حتي
خاررجج االتكليیف. مجردد ططرحح هھھھذاا االسؤاالل يیؤكد فعال االحاجة لوضع هھھھذهه ااالمورر في نصابهھا السيیما عند 

  .االمكلفيین باددااررةة االمركز وولديي االعامليین االذيین تطبق عليیهھم هھھھذهه االسيیاساتت
) 1ما نستطيیع اانن نقولهھ هھھھنا إإنن ( ) 3) تشجيیع ااالبدااعع (3من ااعمالل ( ) تقيیيیم ما يیقدمم2إإحتراامم االفردد ( 

) تركك مساحة لالخطاء 4إإعطاء االعامل مساحة (حريیة) في ووضع لمساتهھ االشخصيیة في اادداائهھ ووااجباتهھ (
) حجم االحواافز وواالبدالتت ووعداالة توززيیعهھا. جميیع 5بمعني عدمم محاسبة ااالنسانن علي كل كبيیرةة ووصغيیرةة (
ددااررةة االحديیث حتي في االمؤسساتت االعسكريیة االتي بني هھھھذهه ااالمورر من ااالساسيیاتت االتي يیقومم عليیهھا علم ااال

نظامهھا عل االضبط وواالربط االعسكريي االصاررمم  
في من يیتولونن االسلطة ااددااررةة االمركز ااوو بإددااررةة االشركة بانهھم ليیسواا  %76ال تعليیق لديینا علي ررأأيي 

هھا بأمانة ططرحهھا االعاملونن ووقمنا بنقل  Subjective       ااشخاصص مناسبيین فهھذهه ااررااء اافترااضيیة شخصيیة
أأنن يیتعرفا علي  وو إإعتقد اانهھ يیهھم ااالددااررتيین نفيیهھا ااوو إإثباتهھا  مسبباتت هھھھذهه ااالررااء عند مستخدميیهھم وو االعمل  

   علي معالجتهھا
  

%70يیروونن إإنن ااددااررةة االمركز ال تتبنى توجهھاتت إإيیجابيیهھ جاذذبهھ. • 73%  يیعتقدوونن   اانة   ال يیتوفر صدقق ااووشفافيیة   
يیروونن عدمم توفر  %71  .ووكالء االرددعند إإددااررةة االمركز في تعاملهھا مع  مستوىى عالي من ثقة أأالددااررةة في االعامليین   

% فقط يیومنونن بتوفر ررووحح االعمل كمجموعهھ50.   
  لكل عمل ططبيیعة وونصوصص خاصة بهھ علي سبيیل االمثالل :إإجباررهھھھم علي إإستخداامم نصوصص موضوعة مسبقا   •

(competent & not yet )  
  

 ���������� ������ ���� ��������� ������ ���� ����   ������ ����
 ��� ������� .����� ��� ����� ������� ������ �����  �� ������ ���)
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 (��� �� ���� ���� ��  �������� ������� �� ������ ����� ��� ����
 ������ ������� ������. ��������� �����  ( competent &   not yet )    ���

���� ������� �������  ��������� ������ �� ���� ��  
 ����� ���� ������ ����� ������� ����� �� ����� �������� ���

����� ������� �� ������� ����� �� �������� �������� ���� .  
 ���� ���� ������ ���� ����� ���� �� ���� ����� ���� ��� ���

�� �� ��� ���� ������� ��������� ���� ��� ����� ������ �� ��� ��
 �������  

لديي االمشرفيین ااوو االمدررااء ااوو من يیقومم بالمرااقبة لقيیاسس ااددااء  عدمم توفرمقايیيیس ووااضحة   • االوكالء (خاصة في   
اانتقاء االمكالماتت االتي يیُريي خرووجهھا عن االمألوفف بدررجة تستدعي محاسبة االوكيیل  

وويیتم ااجاززةة ذذلك من االخبيیر االكنديييیتم االقيیاسس بطريیقة ااعلي من االمعدلل االعالمي االمتفق عليیة    •  
(����) �� ������� ���� ��  ���� ���������� ����� �� ������� .  

 �� ���� �� ������ ��� ����� ��� �� ���� ����� ���� ����� �� ���
 ��� ������ .������ ������� ���� ��� ����� ��� �� ��� ����� ���

��� . ����� ������ ���� ���� ����� ������ �������� ��� ���� �� �
 ����� ���� ����� �������� ������ ���� ��� �� ���� ����� �����

����� �� ��� ���� ������� ��� �� ��� ������ �����   
جدوولة االمكالماتت بنظامم آآلي عاددةة ما يیتسبب في اابقاء االعمالء على االخط لفترااتت ططويیلة ااوو فصل االعميیل خاللل    •

(كل مرااكز االردد اااللي االحديیثة تعمل بهھذهه االطريیقة).االوكيیلاالحديیث مع   
 ������� ���� ���� ��� ������ ��� ������ ���� ������ ��� �������

�������� ��� ����� �� ��� ���� �� ������� .  
�����  ���� ��� ��� ������ ���� ������� ���� ����� �� ��� ������

� ����� ��� �� ����� ������������ �� ��  
 ��� ����� ���� ���� ���� �������� ����� ����� �� ������� ��
 ������ �� ����� ����� ������ ��� ������� �������� ���� ����
 �� ��� ���� ������ ��� ����� �� ���� �� ����� ������ �� ���� ����

������ ���� �� ��� �������� ���� ����� ����� �����  
ما هھھھي االوظظيیفة االغيیر ررووتنيیة ااشتكي ااحد ااخصائي ززررااعة االكلي من ررتابة ( اارراالمهھامم االوظظيیفيیة ووررووتيینيیتهھاتكر   •

)االعمل االيیومي  
 .������� ������ ������ ���� �� ������� ������� �� �� ���� ���� ���

 ������  ������� ������ ���� .������ ���� ������ ������ ������� ������
 ��� ����� .��������  

 �� ����� ����� ������� ����� ����� �� ������� ���� �� ������� ��
 ����� ������� ���� ����� ����� .��� ���� ��� ������ ����� ��� ������

�������� �� ����� ��  
فظاظظة ووسوء معاملة االعمالء   •   

لم يیفصح االباشمهھندسس حافظ عن االقصد من نقل هھھھذهه االجزئيیة  
)غيیرصحيیح تماما مثل شبهھة اانتشارر ااالسالمم بحد االسيیف ( ااالددااررةة من ررووااتب االعامليین الاابسط ااالشيیاءخصم   •  

   :������������ ������ ��� ���� �� �������.  
  :����� ���� �������� ������� ������� ��� ���� �� ��� ��� ��� ���

� �������� ��� �� ����� ���� ��� ����� ������� ����� �� �������
 ���������� �������� ������� �� ����� ����� �������

��������) �������� ������� ����� ��� ��� ������ ������������(  
غيیر ووااضحة االمعني  ووجودد االشك من قبل االمستخدمم   •   
 ��� �� ������� �������� �� �� ���� ������ ������ �� ����� ���

�� ���� ��� �� �������������� ����� ��� �  
تم  ططيیلة عمر االمركز( ووكيیل االردد يیعامل معاملة االماكيینة ااذذاا قل اانتاجهھ يیمكن ااالستغناء عنهھ بكل سهھولة  •

  )موظظف وو لالستهھتارر ووعدمم ااالنضباطط 2ااالستغناء عن عددد 
  

لدررااسة وواالشركة ااذذاا نظر االمركز ليیس االي االذيین ااوو ااثباتت ااوو نفي . ااهھھھم من ذذلك وورربما يیعطي صوررةة اافضل وويیخدمم ااهھھھداافف اا ااالمر ليیس اامر ددفاعع 
تم ااالستغناء عن خدماتهھم فحسب بل كذلك االذيین غاددرروواا لسبب ااوو ااخر لتقديیر عما ااذذاا كانت االوظظيیفة ااوو االمركز ططارردديین  
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ااشهھر ووقد  8ووكيیل االردد يیعانى منذ ددخولهھ كمتدرربب من االمعاملة االغيیر الئقة ووااستغاللل لطاقاتهھ االتى تصل لمدةة    •
ااشهھر لفصل االمدهه ووثم ااعاددتهھ مرةة ااخرىى مع االزاامة بكل مايیقومم بهھ االمستخدمم االثابت ووبعض  3م ططرددهه كل يیت

ااالحيیانن ااكثر  
  )مقاررنة بالسوقق االمحلي اامم بسوددااتل(االعائد االماددىى محزنن  • 
  

�� ����� ��  :���� �����  �������� �� ���������  ����� ��� �����
 �������� ������  

  :������� �������  ���� ������ ����� ����� ����� ����� ��
���� ������� ���� ������ .��������� �������� ���������  ���

 ���� ��� .������� ������ ����� ��� �������� �� �������� ����
� ���� ����� ��� �� ��������� ������� ���� ����� ��� �� ������

���� �� ���� ���� ��� �� ��������� ����  
هھھھل االعمل خالل من االمخاططر مثل ددخانن االسجائر وواالضوضاء؟   •  
ال يیوجد تدخيین وو ضوضاء ددااخل االمركز علما بانن عددد ااجابب بنعم  75-45 ( ) ما هھھھي االمخاططر االتي توااجهھهھم   
   

 ��� ������ ����� ����� ������ �� ����� ��� ������� ���� �������
 �� ��� ��� ������� ��������� �� ����  

)بال 9كل االعمل يیعتمد علي االحاسوبب كيیف ااجابب (هھھھل تستعمل االحاسوبب في االعمل؟    •  
سؤاالل ممتازز ووتفسيیرنا ااحد اامريین هھھھذاا   

"  ������ ������� ��� ����������� ����� �� ������ ��� ��� ���
������ ������ ���� ����  

" ������ ��� ���� �������� ��� �� ��    ����� ������ �������� �
 ������ ���������� ���� ����  

ووصل عدمم   •
االرضا االي ااددني مستويي لهھ تجاةة عدمم االتعامل ااالنساني االذيین يیتهھمونن إإددااررةة االمركز ووإإددااررةة االشركة بمماررستهھ 
بسبب ليیس بيیط بعدمم توفيیر االعالجج ااوو لعدمم االمساعدةة عند سقوطط بعض االعمالء مرضي ااثناء االعمل بل ااسوااء 

هھھھو إإجبارر علي ااالقل ااحد االعامليین االي االعمل ووهھھھو يیلفظ اانفاسة ااالخيیرةة ررحمة هللا ررحمة ووااسعة.ماقيیل من نقد  	  

ااذذنن بعدمم االحضورر) prليیس صحيیح تماما مثالل لشهھر ووااحد من حضورر معتصم عليیة ررحمة هللا (        •  
 

��� ����� �� �� ������ ������ ���� �� ���� ������ �� ����� 
�� ��� ����� ���� ���� ������� ��� ���� ��� ������� �� ���� 

����� ���� �������� ���� �� ���� ������� ������ �� ������  
���� ��� ����� ��� �� ���� ���������� ���� ������ ��� 
����� ������ ��� ���  ����� ��� ����� ��������  ��� 

�������� ����      
غيیر صحيیح تماما وويیمكن اانن يیتم االخصم فى ) ن فى اابسط ااالشيیاءاالخصم ااالددااررةة من االرااتب يیوميی  • 

حالة تكررر االفعل ااكثر من مرةة ووووفق االالئحة ووقد حدثث لعددد قليیل جداا  
   

"  �� ���� ��� ������ ����� �� ���� ���������� ������ �� 
����� �� ��� ����� ���� ���� ������� ��� ���� ��� 

������� �� ���� ����� ���� �������� ���� �� ���� 
������� ������ �� ������  

"  ���� ��� ����� ��� �� ���� ���������� ���� ������ ��� 
����� ������ ��� ���  ����� ��� ����� ��������  ��� 

��������  



58 	  
	  

 
 االملحق االثاني : تعليیق االسيیدةة دديینا ططهھ 
 االمنسق بيین سوددااني ووددااتانت

from	  Dina	  Taha	  Ali	  Albasheer	  	  <dinata@sudatel.sd>	  
to	  external	  vet	  <mohamed.magzoub@googlemail.com>,	  
"hafiza@sudatil.sd"	  <hafiza@sudatil.sd>,	  
Abdalla	  Yousif	  Elmaghrabi	  <abdallay@sudatel.sd>,	  
Omeyma	  Hassan	  Rizgallah	  <omaymahr@sudatel.sd>,	  
Khalid	  Khalfalla	  Alsaid	  <khalid@sudatel.sd>	  
cc	  TARIG	  ELTOUM	  <eltarig70@hotmail.com>,	  
walaa	  vet	  <walaa.vet@gmail.com>,	  
Mustafa	  Omer	  Mukhtar	  <mustafao@sudatel.sd>	  
date	  23	  June	  2010	  10:54	  
subject	  RE:	  Work-‐Related	  Stress	  Report	  
  

هھاالسالمم عليیكمم ووررحمة هللا تعالي وو برركات  
  

عددمم ووضووحح االمعلوومة للمووظظفيینن ووااحساسهھمم بالعززلة االتامة عنن ما   هھھھلل الحظظتمم جميیعا اانن مشكلتنا ااالساسيیة هھھھي
.يیددوورر في مكاتبب ااالدداارريیيینن مما يیترركك لهھمم االمجالل في تفسيیرر ااالشيیاء بظظووااهھھھررهھھھا  

  
نترر,ددااتانتت وو نحنن في حووجة ماسة للجلووسس معهھمم وو ااززاالة كلل االتررسباتت وو االضغائنن تجاهه ااالددااررةة في االكوولل س

سووددااني ووااشاعة ررووحح االتعاططفف وو االووضووحح في ااسررعع ووقتت وو بررووحح عاليیة الحتووااء هھھھذذهه ااالززمة االتي منن االجلي 
.هھھھي االسببب في االووضع االمتددني للمرركزز  

  

	االملحق  	االثالث :تعليیق برووفسيیر ططاررقق االتومم   	  
في االدررااسة االمسئولل عن االشق االطبي  

 
from TARIG	  ELTOUM	  <eltarig70@hotmail.com> 
to Mohammed	  Elmagzoob	  <mohamed.magzoub@googlemail.com> 
date 23	  June	  2010	  10:41 
subject RE:	  Work-‐Related	  Stress	  Report 
mailed-‐by hotmail.com 
  
hide	  details	  10:41	  (2	  hours	  ago) 
  
Dear	  Dr	  Mohammed 
	   
I	  have	  gone	  over	  the	  document	  and	  I	  think	  the	  study	  is	  reflecting	  the	  situation	  in	  a	  scientific	  
methodology,regarding	  the	  comments	  of	  Eng	  Hafiz,actually	  these	  points	  are	  valid	  but	  willl	  never	  be	  a	  
concern	  for	  us	  as	  researchers,may	  DataNet	  will	  have	  to	  discuss	  these	  points	  in	  constructive	  professional	  
way	  rather	  than	  criticizing	  facts. 
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Dr.Tarig	   
Tarig	  E.Yagoub,MBBS,MSc,MD,FCCP 
Assistant	  Professor	  of	  Physiology,Specialist	  Respiratory	  Physician 
Al	  Zaiem	  Al	  Azhari	  University,P.O.Box	  1432,Khartoum	  North,Sudan 
Cellular:+249	  912	  275	  391	  begin_of_the_skype_highlighting	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +249	  912	  275	  
391	  	  	  	  	  	  end_of_the_skype_highlighting,Fax:+249	  185	  344	  510 
www.alazhari.net,www.nileuniversity-‐edu.com 

 
عبدهللا االمغربي:تعليیق  االراابع  	االملحق 	  

 مديیر مركز خدماتت االعمالء
|  

 
 

external vet  
 to Abdalla, Mohammed, Omeyma, Hafiz, bcc: TARIG, bcc: walaa, bcc: Wafa, bcc: dr.salwamh  

  
show details 24 Jun (5 days ago(  

  
 from external vet <mohamed.magzoub@googlemail.com<  

to  Abdalla Yousif Elmaghrabi <abdallay@sudatel.sd<  
cc Mohammed Elsayed Elsheikh Ali <mohammedee@sudatel.sd,<  

Omeyma Hassan Rizgallah <omaymahr@sudatel.sd,<  
Hafiz Abdelateef Ahmed Habeeb <hafiza@sudatel.sd<  

bcc  TARIG ELTOUM <eltarig70@hotmail.com,<  
walaa vet <walaa.vet@gmail.com,<  
Wafa Hammad <wafamh@gmail.com,<  

dr.salwamh@gmail.com  
date  24 June 2010 08:59  

subject  Re: Work-Related Stress Report  
mailed-by googlemail.com  

  
hide details 24 Jun (5 days ago(  

  
 

  
 

االمغرربي عبددهللا االباشمهھنددسس ااالخخجأنا االتعليیقق االتالي منن   
 

االمجذذووبب مصططفى محمدد االبررووفسيیرر/  سعاددةة  
بالمسررااتت يیوومكمم ووططابب هللا ووررحمة عليیكمم االسالمم  

 
  

 
 في ااالبررزز ددوورركمم وو جهھددكمم ووكانن. االعملل ضغووطط ددووررةة  نجاحح على االشدديیدد وواالحررصص االصبرر على فرريیقكمم وونشكرر نشكرركمم اانن االبددء في نوودد
.وواالشفافيیة بالصررااحة يیتسمم للعملل جدديیدداا بعددااً  ووااضافف االمرركزز منسووبي على اااليیجابي ااثررهه لمسنا ووقدد. ووحكمة بنجاحح االددووررةة ااددااررةة  

 
 منن االنووعع هھھھذذاا مثلل يیعقدد اانن ااستددعى بالبالدد جدديیددةة كتجرربة ووتميیززهھھھا وومستمرر قوويي بشكلل االضاغططة لعمالءاا ررعايیة مرركزز عملل ططبيیعة لعلل

ً  وويیتضمنن لالستبيیاناتت تحليیلة ددررااسة شكلل في يیززيیدد ااوو يیقلل صفة 50 في يیقع تقرريیررااً  االددووررةة ثمررةة ووكانن. متعاقبة بصووررةة االددووررااتت  اايیضا
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 ااالدداارركك كلل مع وواالددررااسة االددووررةة خاللل منن لي بانن مما بعضض يیلي ووفما مالحظظاتت ننم االمباشررةة االمقابالتت منن جمع ما ووبعضض االتعرريیفاتت
-: بالبالدد ااالوولى تكوونن ووقدد ددااتانتت شرركة في ااالوولى فهھي االددووررةة تجرربة بحددااثة     

 
 تتعمقق وولمم بالبالدد للاالعم مرراافقق كلل في تتشابهھ االتى االعملل على االمؤؤثررةة االضغطط عووااملل ووتحليیلل االترركيیزز االى وواالددررااسة االددووررةة ذذهھھھبتت.       1
.االددووررةة قيیامم ااستددعى ما باالساسس فهھوو االررئيیسي االمحوورر يیكوونن اانن االمفتررضض منن كانن االذذيي نفسهھ االعملل مووضووعع في  

 
 االباشمهھنددسس ااستندد ماذذاا علي نددرريي ووال نفسة االعملل مووضووعع في  تتعمقق لمم االددررااسة إإنن بقوولهھ مغرربي االباشمهھنددسس االيیهھ مايیررمي ووااضحا ليیسس

.اا؟هھھھذذ قوولة في مغرربي  
 

:  شكلل في قددمم كما ووهھھھوو لهھ ررؤؤيیتنا حسبب ووماززاالل كانن مغرربي االباشمهھنددسس ااالخخ االيیهھ ااشارر االذذيي  االددررااسة فمحوورر  
 

عبددااللططيیفف حافظظ وواالباشمهھنددسس مغرربي عبددهللا االباشمهھنددسس مع لقاءااتت.          أأ  
 

االرردد لووكالء  تعرريیفيیة محاضررااتت شكلل.      بب  
 

ددااتانتت عامم مدديیرر مختارر عثمانن االددكتوورر االسيیدد مع لقاء.     تت  
 

االتالي  االنحوو علي االددررااسة مووضووعع فصلل االذذيي مكتووبب عررضض شكلل في.      ثث  
 

  
 

We anticipate the whole programme will last for around 200 hours  as follows: 
 
I.        Work Environment Assessment                                       40 Hours 
 
II.      Stress & Adjusting to Workplace Change                           20 Hours 
 
III.   Stress Management                                                            20 Hours 
 
IV.    Stress Management &  Team Building                               20 Hours 
 
V.      Stress Management & Peace in the Workplace                  20 Hours 
 
VI.    What is work-related stress                                              40 Hours 
 
VII. Final Report , Data entering & Collation                              40 Hours 
 

  
 

: بقوولنا االعررضض خططابب متنن في ااكثرر فصلنا ووقدد  
 

The programme, in addition to giving seminars, workshops and talks about the various aspects of 
the work related stress, will carry out group and individual assessments. Moreover  it is going to 
report on any cases that might needs individual interventions. 

 
.عليیة تعاقددنا مما ااكبرر بصووررةة نفذذناهه ووقدد بيیننا االتعاقدد وومووضووعع ااصلل هھھھوو االددووررةة في ماقددمم كانن ووقدد  

 
-:االتالي االمالحظظاتت مع االددووررةة خاللل ووززعتت على ااالستبيیاناتت على االددررااسة منن كبيیررةة ااجززااء ااترركززتت.       2  

 
مفهھوومم االغيیرر وواالتعابيیرر بالجملل حفلتت ددقيیقة غيیرر تررجمة ااالنجليیززيیة منن متررجمة ااالستبيیاناتت ااستماررةة نصووصص .         أأ  

 
ذذلكك في حررجا نرريي ووال ااالنجليیززيیة باللغة ااصال معددةة فعال كلهھا ووليیسس ااالستماررااتت نصووصص بعضض*           
قبلل منن بذذلكك ااخبررناكمم قدد كنا االذذااكررةة ااسعفتنا ووإإذذاا  االلغة ااغلبهھمم يیجيیدد ال اانهھمم نعتقدد االذذيینن االووكالء لمصلحة االنصووصص تررجمتت*             
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 قدد بانهھ علما تحدديیدداا ااكثرر مفهھوومة غيیرر وواالتعابيیرر االجملل اايي بيیانن في  ااالشاررةة كانتت لوو نتمني كنا      ااالخططاء بعضض بووجوودد ااعترراافنا مع*      
نصووصص منن وورردد لما فهھمة عددمم االي منهھمم اايیا يیشرر وولمم رردد  ووكيیلل 200 منن ااكثرر ااالستماررااتت هھھھذذهه مالء  

 
  

 
بالحاسووبب اليیعملوونن اانهھمم يیجبوونن 9 نجدد لذذاا ااالستبيیانن لمضموونن وووواافيیة كافيیة بصووررةة شررحهھا يیتمم لمم.      بب  

 
 ااالستبيیانن مضموونن شررحح عددمم بعيیدد ااوو قرريیبب منن فيیهھا يیددخلل ال بالحاسووبب يیعملوونن ال اانهھمم ااشخاصص 9 الجابة ددقة ااكثرر تفاسيیرر عددةة هھھھناكك*  

 منن إإختيیاررجززئيیة ووليیسس  اامثلة عددةة االي ااالشاررةة يیقتضي شئ اايي علي فالتددليیلل  سؤؤااال ستيینن منن ااكثرر ااصلل منن ووااحدد  سؤؤاالل فهھذذاا. يیةكاف بصووررةة
ووغيیررهھھھمم وواالمشررفيینن االووكالء عليیهھمم ااجابب سؤؤااال سبعيینن منن ااكثرر ضموواا ااستبيیاناتت 6 ااصلل منن ووااحدد ااستبيیانن  

 نسبة اايي فقطط 9 إإنن حيینن في حاسووبب جهھازز علي يیعملوونن اانهھمم  منهھمم 110  ووذذكرر شخصص 119 االسؤؤاالل ذذااتت علي ااجابب إإنة بما*      
ااالسئلة شررحح في بفشلنا مغرربي االباشمهھنددسس نظظرر ووجهھة يیددعمم ال فهھذذاا ذذلكك نفوواا 0.0756  

 
االمحاضررةة لبددء االددااررسيینن االمحاضرر بهھا يیتعجلل ووبططرريیقة جددااً  محددوودد بووقتت ااالستماررةة  تعبئة تمتت.      تت  

 
 لبددء ططرريیقهھا في  هھھھي ووأأخرريي االعملل يیوومم بعدد للمحاضررااتت حضررتت شرريیحة.  شرريیحتيینن عنن عباررةة ااالستبيیاناتت هھھھذذهه ملئوواا االذذيینن االرردد ووكالء*    
. االعملل يیوومم  
 االنووعع هھھھذذاا فمللء ددقائقق االعشررةة  منن ااكثرر ااعططاء في نررغبب لمم إإننا االي إإضافة عرريیضض ززمنن ااعططائهھمم خيیارر لدديینا يیكنن لمم االحالتيینن كال في*       
simultaneous فوورريیة كانتت ااذذاا مصددااقيیة ااكثرر تكوونن ووااالجاباتت بهھا قمنا االتي بالططرريیقة يیتمم ااالستبيیاناتت منن  
 بعثنا  ااننا االي هھھھنا وونشيیرر مشجعة تكنن لمم لنا ووإإعاددتهھا  مناززلهھمم في ملئهھا منن االعاملوونن ليیتمكنن لددااتانتت ااالستباناتت ااررسالل مع تجرربتنا*       

  وولمم 2010 مايیوو 7 يیوومم االمحاضررااتت في االبددء قبلل لنا ووإإعاددتة ملئة يیتمم اانن ااملل علي يیللاابرر 22 يیوومم WRS Proposed Form 1 باستبيیانن
االيیوومم تارريیخ حتي يیصلنا  

 
ً  مشابهھ عملل ااوو عالميیة معايیيیرر مع مقاررنة تعقدد وولمم!  فقطط وواالنقلل ااالستماعع على االددررااسة ااعتمددتت       .3 ً  ااوو محليیا  االددررااسة يیفقدد مما عالميیا

.االمططلووبة االقووةة  
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�����  
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������ ������ �������� ��� ������� ��� �� ������� ����� ���� 
�����  ����� �� ��� ��� ���������� ����� �� ��� ������  

 
معتصمم االمررحوومم أأمرر مثلل. ذذلكك ووالتحملل جددااً  حساسة ااموورر في سماعيیة رروواايیاتت االى االددررااسة ااستنددتت.       4   
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.ااالخررىى االددررااسة محاوورر مع محتووااهه مكررررمعظظمم االخامسس االمحوورر وواايیضا 32 صص وو 17 صص مثلل االتكرراارر بعضض.       5  
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  نجدد لمم االنصص بمررااجعتنا قمنا ووماعم.  ال اامم مكررررااتت 32 وو 17 االصفحاتت إإنن مغرربي االباشمهھنددسس يیقوولل اانن االقصدد كانن ااذذاا نفهھمم لمم*           
االصفحاتت هھھھذذهه بيینن تشابهھ أأيي  

 
 االخامسس فالمحوورر. ااالخرريي االمحاوورر مع مكرررر محتووااةة معظظمم االخامسس االمحوورر إإنن االي مغرربي االباشمهھنددسس إإشاررةة فهھمم في فشلنا كذذلكك*           
 بررووفسيیرر بالتحليیلل ووقامم ططبيیبة االمعايیناتت ووااجررتت% 30 بنسبة اايي ووكيیال 231 ااصلل منن 73 عدددد معايینة بعدد تمم وواالذذيي االططبي االمحوورر هھھھوو

.ااالمرر في مررجعا يیعتبرر  
 

 محاوورر مع محتووااهه معظظمم(تكرراارر مغرربي االباشمهھنددسس تعبيیرر حدد علي ااوو االخامسس االمحوورر في ووررددتت االتي االمعلووماتت ووتتططابقق *             
 ففي. بالتكرراارر ووصفف ما حتي ااوو االتططابقق منن البدد كانن ثمم وومنن ةاالددررااس في وورردد ما كلل لمصددااقيیة االمقصوودد االططبي االتاكيیدد هھھھوو) ااالخررىى االددررااسة
االمصددااقيیة هھھھذذهه الثباتت يیكفي ووحددةة االتكرراارر هھھھذذاا اانن تقدديیررنا  

 
االمصددااقيیة ددررجة لررفع ااالحددااثث منن االتأكدد بعدد االفقررااتت بعضض ووحذذفف اامالئيیة لمررااجعة االددررااسة تحتاجج.       6  

 
- ااالنن حتي لكمم ماقددمم إإنن االتووضيیح وونررجوو ااخططاء منن ماوورردد عنن نعتذذرر*        - بة لكمم ااررسلل االذذيي االميیلل عنوواانن منن مبيینن هھھھوو كما   يیخررجج لمم 

االختامي االتقرريیرر ووليیسس مسووددةة كوونهھ عنن  
 

االنهھائيیة للططباعة تووططئة االلغة وولضبطط للمررااجعة بالفعلل ااررسلتت قدد كمسووددةة لكمم ااررسلل مما صووررةة *         
 

  االجهھاتت جميیع منن االيینا ووررددتت ياالت االتعليیقاتت سيیتضمنن االنهھائي االتقرريیرر  *       
 

 ��  ����� �� ��  ��������� ���� ���� ����� �� ���� ���� ��� ال *       
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���� ���� ���� ������� ���� �� ���� ���� ��� �����  

 
بالمكتوومم وواالبووحح بالصررااحة ااتسمم اايیجابي حررااكك االددووررةة اافررززتت ااخررىى ناحيیة وومنن  

 
اارراائهھمم ااهھھھميیة وو بأهھھھميیتهھمم االمرركزز منسووبي االددووررةة ااشعررتت.       1  

 
ً  حلهھا تجعلل بصووررةة البررااززهھھھا االمشاكلل بعضض عمقق االى وواالددررااسة االددووررةة نفذذتت.       2  ووااجبا  

 
االعمالء ررعايیة بمرركزز االعملل تقيیيیمم االى يیفضى متصلل لعملل ااساسس االددررااسة ووضعتت.       3  

 
 

االددووررةة تقيیيیمم ااستماررااتت مللء بعدد ااال االنتيیجة  بهھددةة  االجززمم نستططيیع وولنن الوواانة سابقق تفاؤؤلل هھھھذذاا إإنن نعتقدد *         
 

 ااالموورر بعضض في االنظظرر العاددةة كددعووةة ووصفهھا يیصلح وورربما  االجميیع لدديي ووااحاسيیسس مشاعرر منن كمنن ما ااثاررتت ددررااسةاال اانن ررأأيینا في *       
االمنشأةة ووسيیاسيیة ااالدداارريیة  

 
 

	االملحق  	أأ. أأميیمة حسن ررززقق هللا:تعليیق  االخامس    	  
 مديیر االمواارردد االبشريیة بدااتانت

 
 
from Omeyma Hassan Rizgallah  <omaymahr@sudatel.sd< 
to external vet <mohamed.magzoub@googlemail.com< 
date 27 June 2010 18:33 
subject   رردد : Work-Related Stress Report 
  

  
االمجذذووبب. بررووفسوورر/االفاضلل/ااالستاذذ  
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ووبرركاتهھ هللا ووررحمة عليیكمم االسالمم  

 
-مووسى ااحمدد.دد ططاررقق٬،/ااالستاذذ ووحضررةة ٬، حضررتكمم بالشكرر وونخصص االعامررةة مؤؤسستكمم نشكرر اانن نوودد: أأووال - حمادد سلووىى.دد  على حافظظ ووالء. أأ 

 االمتميیززةة االكيیفيیة بهھذذهه تكنن وولمم االعملل ضغووطط ماددةة الددااررةة مقددمهھ عررووضض على ووااططلعتت سبقق وولقدد.  االعملل ووررشة اانجازز في  االمقددرر االمجهھوودد
.بالمجمووعة االخاصص االعمالء مرركزز عملل بيیئة في يیددوورر ما عكستت اانهھا نررىى وواالتى  
 اامرر على االقائميینن+ اادداارريیا( االمتكاملل االعملل منن االمذذيیدد االى تحتاجج االتي االمساحاتت على االضووء ااضاءتت قدد االددررااسة اانن  االشخصي ااعتقادديي في

. ااالذذهھھھانن عنن غائبب اانهھ نقوولل ووال.  Internal Communication االددااخلي ااالتصالل تفعيیلل إإال هھھھوو ووما) بسووددااني االعمالء مرركزز  
) االعامليینن( آآخرريینن ررؤؤىى تعكسس فهھي نحنن٬، ررؤؤاانا ااالستبيیاناتت تعكسس اانن لززااما ليیسس اانهھ ووااعتقدد.  سابقا ررددوواا االذذيینن االززمالء كلل أأشكرر: ثانيیا

 هھھھوو ووددووررنا فالمططلووبب) صحيیحة ليیستت اانهھا ووااقعا ااوو(  ااعتقاددنا في كانن وواانن حتى. بايیجابيیة معهھا وواالتعاملل قبوولهھا سووىى اامامنا ليیسس ووبالتالي
.ذذلكك غيیرر كانتت اانن كثيیرراا تختلفف ال وواانن االررؤؤىى تتططابقق اانن على االعملل  
:ااآلتي اانتباهھھھنا وولفتت االملخصص على ااططلعنا لقدد:  ثالثا  

- ) االملخصص منن 12 االفقررةة.(االعملل ضغووطط منن يیعانوونن% 66,5 اانن   
- %51 بنسبة 311 مجمووعع منن 159 بلغتت االعيینهھ اانن   
-  عالماتت منن عليیهھمم ظظهھرر لما االووررشة ىعل االقائميینن اانتباهه ااستررعوواا االذذيینن منن كانوو عشوواائيیا ااخيیاررهھھھمم تمم االذذيینن االرردد ووكالء منن% 5 نسبة اانن 

.االعملل في ااالنهھماكك ااوو ااوواالمللل ااالنهھاكك  
-  ااختيیارر تمم بنوودد خمسة ااحدد( وواالتظظلماتت االشكاووىى منهھمم كثررةة االذذيینن بيینن منن االعشوواائي ااالختيیارر تمم اانهھ ملحووظظة االددررااسة ملخصص في ذذكرر كما 

)عليیهھا بناء االعيیناتت  
 االووررشة محوورر النهھا االعملل ضغووطط فقطط(  االعملل ضغووطط لعاملل بالمئة االمئة تقارربب االنسبة كووننت اانن نتووقع االعووااملل هھھھذذهه إإلى نظظررنا إإذذاا عليیهھ
 عملل ضغووطط يیعانوونن اانهھمم على عبرروواا فعال 66,5 هھھھنالكك االمتذذمرريینن ددااخلل في اانن هللا نحمدد وولكنن. االمختاررةة االفئة هھھھذذهه بيینن) ااخررىى محاوورر هھھھنالكك
.  

 حدد ااددنى إإلى االنسبة تنخفضض اانن يیشررفنا اانهھ على نأمنن ووختاما ٬، االددررااسة هھھھذذهه ااجلل منن يینناالعامل وومنن منكمم مابذذلل كلل على شكررنا نكرررر:  رراابعا
 خطط ددااخلل بالررضا االشعوورر بسطط ااجلل منن)  عامليینن+ سووددااني مسئوولي+ إإددااررةة( جميیعا منا االمتضافررةة بالجهھوودد تززوولل ااوو عالميیا عليیهھ متعاررفف
. بالددررااسة ماوورردد عليیهھ نررتكزز ووما ددليیلنا يیكوونن وواانن. االمجمووعة لكلل ااالمامم  

 
االمووفقق٬،٬،٬، ووهللا  

Omayma Hassan Rizig 
Admin. Manager 
Mobile: +249 120 123904 
E-mail:omaymahr@sudatel.sd 

	  


